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ГРАД НОВИ САД 

Скупштина

1191
На основу члана 35. став 10. и члана 215. став 6. За-

кона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник Ре-
публике Србије’’, бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 
24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 43/2008), 
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 27. новем-
бра 2009. године, доноси 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА НАМЕЊЕНОГ ПОСЛОВАЊУ 
НА УЛАЗНИМ ПРАВЦИМА НА ДЕЛУ 

ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 309/1 КО НОВИ САД III

1.0. УВОД

1.1. Правни основ за израду плана

План детаљне регулације простора намењеног пос-
ловању на улазним правцима на делу парцеле број 
309/1 КО Нови Сад III (у даљем тексту: план) израђен је 
на основу Одлуке о изради плана  детаљне регулације 
простора намењеног пословању на улазним правцима 
на делу парцеле број 309/1 КО Нови Сад III ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 16/2009) коју је донела 
Скупштина Града Новог Сада на XIII седници 24. априла 
2009. године.

Плански основ за израду плана је Генерални план 
града Новог Сада до 2021. године-пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) (у 
даљем тексту: Генерални план) који је утврдио 
смернице и критеријуме за уређење просторних целина 
и зона.   

1.2.  Положај, место и улога грађевинског рејона
  обухваћеног планом у оквиру Генералног 
  плана 

Простор обухваћен планом налази се у северном 
делу града. Мада се директно не ослања ни на један од 
важнијих саобраћајних праваца, простор је добро пове-
зан са околним садржајима. Примарна саобраћајница у 
продужетку Улице Паје Радосављевића планира се не-
што јужније од овог локалитета, и омогућава брзо и 

квалитетно повезивање са Темеринском улицом запад-
но од локалитета, државним путем првог реда M-7 на 
истоку, а онда и аутопутем Е-75 који је нешто северније 
од овог простора.

Једина постојећа улица унутар овог простора је Ули-
ца Аркадија Варађанина уз коју постоји неколико стам-
бених објеката саграђених без одобрења за грађење. 
Простор није инфраструктурно опремљен, а терен је 
низак, па је реализација условљена  насипањем на без-
бедну коту. 

Генерални план дефинисао је основну намену про-
стора обухваћеног планом и то као пословање на улаз-
ним правцима. Предметни простор је део темеринског 
улазног правца у град и намењен је за пословне актив-
ности из области трговине, угоститељства и занатства.

Генералним планом утврђени су и основни услови 
изградње објеката и уређења грађевинског земљишта, 
а планом су услови прилагођени конкретном простору.

1.3. Однос грађевинског рејона обухваћеног
  планом према простору у окружењу 

Западно од овог простора, према Темеринској улици, 
је зона породичног становања Мали Београд-Велики 
рит, северно је делимично реализован комплекс “Ро-
дић”, источно су планирани туристичко-спортски и рек-
реативни садржаји, a јужно од простора су планирани 
пословни садржаји из области терцијарног сектора.

За суседне просторе су донети планови детаљне ре-
гулације или су у раду. Зато се приступило изради ур-
банистичке документације која треба да утврди услове 
за уређење и грађење површина у границама грађевин-
ског рејона. Планом овог простора потребно је искорис-
тити све предности његовог положаја и атрактивним 
садржајима привући што већи број корисника. 

Саобраћајном мрежом, која је већ утврђена планови-
ма за просторе у окружењу, простор ће се повезати са 
осталим просторима намењеним пословним садржаји-
ма на улазним правцима, као и са аутопутем  Е -75 Су-
ботица - Београд.  

 

1.4.  Граница грађевинског рејона

Грађевински рејон налази се у КО  Нови Сад III, уну-
тар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је најсевернија тачка  простора, а у осовинској 
тачки број 9903, из које се граница у правцу југа покла-
па са осовином планиране саобраћајнице, до осовинс-
ке тачке број 9055, где скреће на запад по осовини пла-
ниране саобраћајнице, до осовинске тачке број 9499.  
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Из ове тачке граница скреће у правцу севера, и осови-
ном Улице Аркадија Варађанина  долази до осовинске 
тачке број 1212 из које, осовином планиране саобраћај-
нице, у правцу истока, долази до почетне тачке описа 
границе грађевинског рејона .

Површина која је обухваћена  планом је 7,69 ha.

2.0. ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

 За ово подручје не постоји урбанистичка документа-
ција на основу које би се реализовали нови садржаји, 
па је неопходно донети план који ће омогућити нове ин-
вестиције на овом простору. 

Програмски елементи дефинисани су Генералним 
планом који утврђује основну намену простора, степен 
заузетости, мрежу саобраћајница и инфраструктурне 
коридоре. Предметно подручје добило је намену посло-
вања на улазним правцима важећим  генералним пла-
ном, а као основ за реализацију утврђена је обавезна 
разрада. 

У области заштите животне средине планом су 
утврђени услови и мере заштите које треба задовољи-
ти да би зона  несметано функционисала.

3.0. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА

3.1.  Намена површина

 На планско решење утиче планирана саобраћајна 
мрежа ширег простора са приступом пословним сад-
ржајима. Источна саобраћајница је разделница са просто-
ром који је по Генералном плану намењен туристичко-
спортско-рекреативним садржајима, али и саобра ћајница 
која овај простор повезује са улицом планираном у про-
дужетку Улице Паје Радосављевића на југу и аутопутем 
Е-75 Суботица - Београд, односно сервисном саоб-
раћајницом уз аутопут северно од овог простора.

Планом се дефинишу правила уређења грађевинс-
ког земљишта за јавне и остале површине.

3.1.1. Правила уређења јавних површина 

Планом je јавно грађевинско земљиште разграничено 
од осталог грађевинског земљишта. Од целих и делова 
постојећих парцела образоваће се парцеле јавног 
грађевинског земљишта, према графичком приказу 
“План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште 
са условима за формирање грађевинских парцела” у 
размери 1:1000.  

Јавно грађевинско земљиште чине саобраћајнице на 
делу парцеле број 309/1.

Планиране регулационе линије дате су у односу на 
осовине саобраћајница или у односу на постојеће гра-
нице парцела.

Осовине саобраћајница дефинисане су координата-
ма осовинских тачака које су дате на графичком прика-
зу. Координате осовинских тачака и остали елементи 
неопходни за дефинисање регулационих линија и грани-
ца нових парцела дати су на графичком приказу број 4. 

3.1.2. Правила уређења осталог простора 

Остало земљиште заузима површину од 6,4 ha и 
представља јединствену просторну целину, која ће се у 
западном делу одвојити од становања зеленим појасом 
ширине 20 m. Простор је правилног облика и могуће га 
је користити као један или као низ мањих комплекса, 
што ће определити инвеститор. 

Планирани садржаји су из спектра терцијарних де-
латности и то за трговину односно тржне центре, за 
угоститељско-занатске центре и за складишта и дист-
рибуцију робе. 

Пословни садржаји реализоваће се према следећим 
утврђеним урбанистичким условима: максимални степен 
заузетости до 50%, а индекс изграђености 0,5-1,5. 
Максималнa дозвољена спратност је до П+2. Минимална 
површина парцеле је 3500 m2.

Уколико се реализују пословни садржаји на комплек-
сима површине 3 ha и више, обавезна је израде урба-
нистичког пројекта.

Заштитни зелени појас у зони према породичном 
становању утврђен је у ширини од 20 m и озелениће се 
високом вегетацијом да би се простор породичног ста-
новања заштитио од утицаја планираних пословних 
садржаја, а према условима уређења зелених површи-
на. Услови уређења дати су у пододељку "3.4. План 
озелењавања", а изградња објеката на овим површина-
ма није дозвољена. 

За одређене делатности неопходна је израда проце-
не утицаја на животну средину, а обавеза и начин изра-
де утврђени су прописима из области заштите животне 
средине.

3.2. Мрежа саобраћајне инфраструктуре 
  са условима за њено уређење

Обухваћено подручје окружено је следећим саоб-
раћајницама: са запада Улицом Аркадија Варађанина, 
са југа планираним продужетком Улице Јанка Халкозо-
вића, са истока планираном саобраћајницом дуж пос-
тојећег канала Ада и са севера планираном улицом. 
Преко поменутих улица комплекс се повезује са основ-
ном уличном мрежом града. 

Планом се дефинишу сви неопходни садржаји у ок-
виру уличних профила, тако да се планирају и пешачке 
и бициклистичке стазе. Прикључење комплекса на 
уличну мрежу је условљено функционалном организа-
цијом комплекса. Паркирање путничких и теретних во-
зила планира се у оквиру комплекса, а начин парки-
рања и број паркинг места ће се реализовати у складу 
са нормативима за планиране садржаје. 

У оквиру заштитног зеленог појаса уз Улицу Аркадија 
Варађанина могућа је изградња паркинга. 

3.3. Мрежа комуналне инфраструктуре 

3.3.1. Водна инфраструктура 

Снабдевање водом
Снабдевање водом планира се преко планиране во-

доводне мреже, која ће се реализовати дуж саобраћај-
ница.
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Планирана водоводна мрежа биће профила Ø 100 и 
Ø 200 mm, реализоваће се у свим планираним улицама 
и функционисаће у оквиру водоводног система Града 
Новог Сада. 

Потребе за технолошком водом, уколико постоје, мо-
гуће је решити преко независних водоводних система, у 
оквиру појединачних комплекса, са захватањем воде из 
подземља, бушеним бунарима.

Планирана водоводна мрежа у потпуности ће задо-
вољити потребе за водом планираних садржаја и дата 
је на графичком приказу ‘’План водне инфраструктуре’’ 
у размери 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће се-
паратно.

Планира се одвођење отпадних вода преко затвореног 
канализационог система, за одвођење отпадних вода.

Планирана секундарна канализација отпадних вода 
изградиће се у свим планираним улицама и биће про-
фила од Ø 250 до Ø 300 mm. 

Оријентација отпадних вода биће према планираном 
колектору отпадних вода, профила Ø 800 mm, чија се 
градња планира дуж продужетка Улице Паје Радо-
сављевића.

До изградње планиране канализационе мреже, от-
падне воде могуће је решити преко септичких јама на 
парцели, које морају да буду водонепропусне. 

Планира се одвођење атмосферских вода преко за-
твореног канализационог система за одвођење атмос-
ферских вода.

Планирана секундарна канализација атмосферских 
вода биће профила Ø 400 и  Ø 500 mm и оријентисаће 
атмосферске воде према планираној примарној канали-
зација, профила Ø 1000 и Ø 1500 mm.

Планирана примарна  канализација атмосферских 
вода изградиће се зацевљењем данас постојећих отво-
рених канала, који сада функционишу у оквиру мелио-
рационог подручја “Врбак”.

Планирана канализациона мрежа отпадних и атмос-
ферских вода дата је на графичком приказу “План вод-
не инфраструктуре” у размери 1:1000. 

Подземне воде 
Меродавни нивои подземних вода на предметном 

простору су:
- максимални ниво подземне воде је око 75.80 m н.в.
- минимални ниво подземне воде је око   74.00 m н.в.
Правац водног огледала,  просечног нивоа подземне 

воде, је северозапад-југоисток са падом према југоис-
току.

3.3.2. Енергетска инфраструктура 

Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати електричном енер-

гијом из јединственог електроенергетског система.  Ос-
новни објекат за снабдевање биће трансформаторска 

станица (ТС) 110/20 kV “Нови Сад 9-Рафинерија”. Од 
ове ТС полази надземни 20 kV вод који се простире се-
вероисточно од овог подручја и који је потребно демон-
тирати и изградити каблирањем у регулацијама плани-
раних саобраћајница. Са новог кабловског вода 
одвајаће се изводи до будућих трансформаторских ста-
ница 20/0.4 kV које ће се градити према потребама на 
простору намењеном пословању. Нове ТС могу се гра-
дити и у оквиру будућих производних и пословних обје-
ката. 

Планирана 20 и 0,4 kV мрежа градиће се кабли-
рањем, у попречним профилима улица како је планом 
утврђено. 

Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом 

из гасификационог система. Основни објекат за снаб-
девање биће главна мерно регулациона станица 
(ГМРС) “Нови Сад 2-Родић” која се налази северно од 
аутопута Е-75. Од ове ГМРС полази гасовод средњег 
притиска који је изграђен уз источну границу овог под-
ручја. 

 За снабдевање планираних објеката потребно је од 
постојећег гасовода средњег притиска изградити изво-
де до мерно-регулационих гасних станица (МРС) које 
ће се градити према потребама на простору намење-
ном пословању. Од МРС ће полазити нископритисна га-
соводна мрежа до објеката.

3.3.3. Телекомуникације

Ово подручје ће бити прикључено у телекомуникаци-
они систем града. Корисници са овог простора биће по-
везани на аутоматску телефонску централу на Клиси. 
Да би се омогућило прикључење свих планираних сад-
ржаја у телекомуникациони систем потребно је до но-
вих објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које 
ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно 
инсталација кабловског дистрибутивног система. 

3.4. План озелењавања 

Зелени заштитни појас треба формирати ободом 
комплекса од стабала високог листопадног и четинарс-
ког дрвећа у више редова и шибља  у низу. Према ста-
новању, уз Улицу Аркадија Варађанина, ширина појаса 
треба да буде 20 m, тако да ће укључујући и овај зелени 
појас, проценат планираног зеленила бити 25 %.

Паркинг просторе унутар комплекса обавезно зашти-
тити крошњама високог листопадног дрвећа, дрвеће 
распоредити на растојању 10 m (иза сваког четвртог 
паркинг места оставити простор за дрво), или формира-
ти травнату површину уз паркинг за дрворед.

Садњу дрвећа изоставити у оквиру манипулативних 
површина и паркинга за камионе. 

Декоративном вегетацијом нагласити улазе и прила-
зе планираним објектима. 

Дрвореде уз саобраћајнице садити према садржаји-
ма њихових попречних профила.
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3.5. Општи и посебни услови и мере за заштиту 
  животне средине

 Приликом реализације планскoг решења обезбе-
диће се спречавање свих видова загађења, а мерама 
заштите и уређења простора обезбедиће се очување 
квалитета животне средине у складу са Законом о за-
штити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 
135/2004 и 36/2009). 

Заштиту од буке и вибрација спроводити избором 
опреме којом ће се њихов утицај свести на најмању мо-
гућу меру као и изградњом темеља који ће смањити 
вибрације. Условно чисте атмосферске воде са кровних 
и чистих бетонских површина могу се прикључити на 
одговарајућу интерну канализацију комплекса, а затим 
одводним каналима у коначни реципијент.

За атмосферске воде са зауљених и запрљаних пов-
ршина пре улива у атмосферску канализацију потребно 
је предвидети одговарајући предтретман. Садржај уља 
у третираној води не сме бити већи од 0,1 mg/l, а сус-
пендованих материја од 35mg/l.

Технолошке отпадне воде, за које је обавезан одго-
варајући предтретман за примарно пречишћавање, мо-
гу се прикључити на одговарајућу интерну канализацију 
комплекса, а потом на јавну канализацију, тако да ква-
литет ефлуента задовољи санитарно техничке услове. 

Приликом одлагања отпадних опасних материја које 
није могуће искористити у друге сврхе, депо оваквих 
материја треба да буде лоциран на начин захтеван за-
конским прописима поступања са опасним отпадом. 
Садржај контејнера треба да буде прописно изолован 
од околне средине и јасно обележен. 

Уколико су пројекти у оквиру обухвата плана на Лис-
ти I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС", број 114/2008), носи-
лац пројекта (инвеститор) је у обавези да покрене пос-
тупак процене утицаја на животну средину пред над-
лежним органом у складу са Законом о процени утицаја 
на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
135/2004 и 36/2009). Уколико се комплекс користи као 
једна целина, а пројекти се фазно реализују, обавезна 
је јединствена процена утицаја на животну средину за 
цео комплекс.

Заштита животне средине поред основних елемена-
та заштите: система сакупљања и одвођења технолош-
ких вода, система сакупљања и одвођења отпадних и 
атмосферских вода, система елиминације прашине, 
изолације отпадних материја од околног простора, уса-
глашавања нивоа вибрације и буке са прописаним 
вредностима и озелењавања простора, подразумева 
континуално праћење стања животне средине, односно 
мониторинг.

Праћење параметара квалитета земљишта је не-
опходно како би се спречила његова деградација услед 
продирања опасних материја. Посебно пратити са-
купљање и одлагање чврстог и течног отпада и његово 
збрињавање. Земљиште контролисати сходно Правил-
нику о дозвољеним количинама опасних и штетних ма-
терија у земљишту и води за наводњавање и методама 
њиховог испитивања ("Службени гласник РС", број 
23/94). У току извођења радова, изградње нових објека-

та, инвеститор је дужан да заједно са извођачима радо-
ва предузме све мере да не дође до нарушавања слоје-
вите структуре земљишта.

Мониторинг подземних вода треба вршити у циљу 
праћења стања нивоа и квалитета подземних вода.

Мерењем квалитета ваздуха обухвататити парамет-
ре који указују на присуство загађујућих материја у ваз-
духу (мерење емисије и имисије), а према Правилнику о 
граничним вредностима имисије, критеријумима за ус-
постављање мерних места и евиденцији података 
("Службени гласник РС", бр. 54/92, 30/99 и 19/2006).

Ради заштите околине од прекомерне буке потребно 
је успоставити мониторинг, који ће пратити имисију бу-
ке. Резултати мерења буке служе за праћење утицаја 
функционисања објеката и уколико ниво буке буде пре-
лазио дозвољене вредности према Правилнику о доз-
вољеном нивоу буке у животној средини ("Службени 
гласник РС", број 54/92), предузимаће се техничке мере 
за отклањање негативног утицаја буке на животну сре-
дину.

Ако се у току радова наиђе на природно добро које 
је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрог-
рафског порекла (за које се претпоставља да има својс-
тво споменика природе), обавеза извођача радова је да 
о томе обавести Завод за заштиту природе Србије.

3.6.  Заштита градитељског наслеђа

На овом простору нису вршена археолошка истра-
живања. Из тих разлога уграђују се услови Завода за 
заштиту споменика културе Града Новог Сада. 

“Међутим, таква ситуација не искључује појаву оста-
ва и усамљених гробова, па је због тога потребно у до-
кумент уградити одредбе члана 109. став 1. Закона о 
културним добрима (“Службени гласник РС”, број 71/94), 
те се сходно томе извођач обавезује да, ако током 
грађевинских и других радова наиђе на археолошко на-
лазиште или предмете, исте без одлагања прекине и о 
налазу обавести Завод за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада, да предузме мере да се налаз не 
уништи или оштети и да се сачува на месту и у поло-
жају у коме је нађен.”

3.8.  Заштита од ратних дејстава 

У оквиру система заштите од ратних дејстава плани-
ра се изградња склоништа. 

Према процени угрожености од ратних разарања, 
простори намењени пословању могу бити и главни 
циљеви напада. То указује да је потребно предузети 
све техничко-   -технолошке и урбанистичке мере за-
штите да би се смањио обим повредивости. 

У повредиве тачке, у оквиру овог простора, улази сва 
саобраћајна и остала инфраструктурна мрежа, а посеб-
но инфраструктурни коридори. На основу урађене про-
цене о заштити радника у ратним условима планира се 
изградња склонишних капацитета. 

Склонишни капацитети на новим комплексима пла-
нирају се за две трeћине запослених најбројније смене 
у ратним условима, уз задовољење принципа лоци-
рања, односно удаљења од радног места до склониш-
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та. Уколико се у склоништу штити до 50 лица, планирају 
се двонаменска склоништа допунске заштите, отпор-
ности 50 kPa. За веће комплексе, са већим бројем рад-
ника који се штите, планирати двонаменска склоништа 
основне заштите, отпорности 100 kPa. Како се ради о 
делатностима из области трговине, угоститељства и 
занатства, код процене броја радника који се штите 
треба рачунати и део купаца, односно корисника угос-
титељских услуга, према Техничким прописима за скло-
ништа и друге заштитне објекте (“Службени војни лист”, 
број 13/98). Мирнодопска намена склоништа је у функ-
цији основне намене објеката (пословни садржаји из 
области трговине и угоститељства). 

3.9.  Заштита од елементарних непогода 
  и других катастрофа 

Према процени која је рађена за Генерални план, 
град је угрожен од елементарних непогода, што се од-
носи и на радне просторе.

Високе воде Дунава проузрокују поплаве, као и по-
дизање подземних и процедних вода. У циљу заштите, 
планира се озелењавање слободних површина, регула-
ција атмосферских вода и изградња водоводне и кана-
лизационе мреже. Обавеза инвеститора је да гради 
објекте од ватроотпорних материјала.

Нови Сад се налази у сеизмичком подручју 8о MCS 
скале. 

Ради заштите од пожара, планом су утврђене адек-
ватне мере. Мере се односе на планирану удаљеност 
између објеката, која мора бити минимално двострука 
вредност висине објекта, ради проходности саобраћај-
ница после рушења објеката, а уједно и да саобраћај-
нице имају довољну ширину да би представљале про-
тивпожарну преграду. Према класификацији угрожености 
од пожара, овај простор је у првој зони. Угроженост од 
пожара зависи и од изграђености парцеле, материјала 
од кога је објекат изграђен, начина складиштења и од 
присуства запаљивих и експлозивних материјала. Ради 
заштите од пожара, планирана је таква саобраћајна 
мрежа која ће омогућити приступ ватрогасним возили-
ма до сваког објекта у складу са Правилником о технич-
ким нормативима за приступне путеве, окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у  близини објек-
та повећаног ризика од пожара (“Службени лист СРЈ”, 
број 8/95).

Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и 
реализовани у складу са Законом о заштити од пожара 
(“Службени гласник СРС”, број 37/88 и “Службени глас-
ник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) и осталим 
важећим прописима и релевантним стандардима.

Приликом изградње објеката и уређења простора 
морају се поштовати сви прописани хигијенски и про-
тивпожарни услови изградње.

4.0.  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ 
  САДРЖАЈА

У наредној табели дати су нумерички показатељи 
планираних садржаја. Површине по појединим намена-
ма изражене су у хектарима, а исказано је и њихово 
учешће у односу на укупну бруто површину.

Табела: Нумерички показатељи

НАМЕНА ПОВРШИНА површина - ha проценат

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
- саобраћајнице

1,30
1,30

17%

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ
- пословни садржаји 
- заштитно зеленило

6,39
6,00
0,39

83%

УКУПНО 7,69 100%

Јавне површине заступљене су са 17%, а остало 
грађевинско земљиште планира  се на 6,39 ha, односно 
83% укупне површине. 

5.0.  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 

5.1. Утврђивање регулационе и грађевинске 
  линије 

Планом се утврђују регулационе линије саобраћај-
ница, и то као планиране и регулационе линије по пос-
тојећој граници парцеле. Ширине регулација планираних 
саобраћајница и сви технички елементи дефини сани су 
на графичком приказу “План саобраћаја, нивелације и 
регулације” у размери 1:1000.

У односу на регулационе линије, планирају се грађе-
винске линије. Оне су дефинисане на графичком прика-
зу “План саобраћаја, нивелације и регулације” у разме-
ри 1:1000. За планиране објекте утврђује се грађевинска 
линија и то на удаљености минимално 10 m од регула-
ционе линије ради формирања предпростора, а препо-
ручује се партерно озелењавање овог простора однос-
но декоративна вегетација са потребним партерним 
уређењем. 

5.2.  Правила грађења објеката 

Планом се утврђују услови грађења за планиране 
намене. Терен је неопходно насути до безбедне коте 
утврђене планом, дате на графичком приказу “План са-
обраћаја, нивелације и регулације” у размери 1:1000. 
Насипање може бити сукцесивено, зависно од реализа-
ције планираних садржаја као један велики или више 
мањих комплекса.

Објекти у приземном делу треба да буду на утврђе-
ној грађевинској линији или дубље унутар комплекса. У 
спратним деловима могући су конзолни испусти ван 
утврђене грађевинске линије. 

Дозвољена спратност објеката односно пословних 
садржаја је максимално П+2. За карактеристичне објек-
те (објекти са посебним конструктивним и обликовним 
захтевима због технолошких потреба, као што су сило-
си, димњаци и слично) не условљава се спратност. 
Подрумска или сутеренска етажа се  не препоручује.

Максимални степен заузетости је до 50%, а индекс 
изграђености треба да се креће у распону 0,5-1,5. 

Објекте извести од чврстих материјала, обликовно 
их прилагодити функцији и конкретном локалитету. Кро-
вови треба да су равни или благог нагиба.

Планиране пословне комплексе формирати тако да 
се репрезентативнији објекти лоцирају до улице, а 
мање атрактивни, производни или помоћни објекти, у 
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дубини комплекса. Објекте лоцирати на парцели тако 
да је удаљеност од суседне парцеле минимално 4 m на 
једној страни због ватросигурносних  услова, односно 
минимално 2 m на супротној страни.

Манипулативне и паркинг-површине обезбедити уну-
тар комплекса за све кориснике парцеле користећи од-
говарајуће нормативе за поједине врсте делатности. 
Заступљеност зелених површина на комплексу је 25%. 

Комплекси се могу ограђивати транспарентном огра-
дом, осим ако конкретна намена не условљава посебне 
услове ограђивања. Препорука је да се део комплекса 
од грађевинске линије до улице адекватно уреди, од-
носно поплоча, озелени и не ограђује.

Кота пода склоништа мора бити минимално 30 cm 
виша од максималног нивоа подземних вода, а пода 
приземља пословних објеката 20 cm у односу на плани-
рану нивелету. 

Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне ко-
муникације у објектима пројектовати тако да се обезбе-
ди несметано кретање хендикепираних и инвалидних 
особа, у свему према важећем Правилнику о условима 
за планирање и пројектовање објеката у вези са несме-
таним кретањем деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица ("Службени гласник РС", број 18/97).

За комплексе површине 3 ha и више условљава се 
израда урбанистичког пројекта.

5.3.  Услови за образовање грађевинске парцеле 

Планом се дефинишу елементи парцелације јавног и 
осталог грађевинског земљишта, уз максимално пошто-
вање постојеће парцелације. 

На графичком приказу “План поделе на јавно и оста-
ло грађевинско земљиште са условима за формирање 
грађевинских парцела” у размери 1:1000, дати су еле-
менти парцелације, односно препарцелације за јавно 
грађевинско земљиште и предлог могуће парцелације 
за планиране пословне садржаје.

За планиране пословне садржаје утврђују се прави-
ла парцелације. Парцела мора имати излаз на јавну 
површину и бити што правилнијег облика. Услови су 
следећи:

- минимална површина парцеле 3.500 m2,
- минимална ширина уличног фронта  35 m.
Дозвољено је одступање  до 10% од претходно на-

ведених правила.

5.4. Правила грађења саобраћајних површина 

У графичким приказима “Попречни профили” у раз-
мери 1:100 и 1:200 дефинисани су геометријски елемен-
ти улица.  

 Прикључење објеката на уличну саобраћајну мрежу, 
планира се једним колским прилазом по грађевинској 
парцели. Колски прилази морају бити минималне шири-
не 6 m.

 Саобраћајнице унутар комплекса су ширине 5 m. 
Тротоари су минималне ширине 1,6 m, док бициклистич-
ке стазе морају бити минималне ширине 1,5 m.

 Ширина коловоза у уличној мрежи износи 6 m. Ра-
диjусе кривина на раскрсницама путева преко којих се 
одвија саобраћај не пројектовати испод 6 m, а на мес-

тима где то услови дозвољавају, препоручује се 8 m. На 
раскрсницама преко којих саобраћају аутобуси, препо-
ручују се радиjуси од 12 m, а минимално 8 m.

 Ширина паркинг простора за управно паркирање из-
носи минимално 2,3 m, а дужина од 4,6 до 5 m. У оквиру 
паркиралишта потребно је резервисати простор за др-
вореде, тако да се на четири паркинг места планира по 
једно дрво, да би се обезбедила одговарајућа засена 
садњом високог зеленила.

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бе-
тонских елемената или плоча Паркинзи могу бити 
уређени и тзв. “перфорираним” плочама - префабрико-
ваним танкостеним, пластичним или сличним елемен-
тима, који обезбеђују услове стабилности подлоге, до-
вољне за навожење возила и истовремено омогућавају 
одржавање (узгајање) ниског растиња. 

На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара 
извршити типско партерно уређење тротоара, а све у 
складу са SRPS U.А9.202 који се односи на просторне 
потребе инвалида у зградама и околини. 

Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
A.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања 
места за паркирање за различите врсте паркирања. Та-
кође је потребно извршити резервацију паркинга у скла-
ду са SRPS U.А9.204 који се односи на просторне пот-
ребе инвалида у зградама и околини.

Ако у оквиру регулације улице постоји простор за ор-
ганизовање паркинга, а паркинг није приказан у графич-
ком приказу, могуће га је дефинисати у складу са већ 
горе наведеним техничким нормативима.

5.5.  План нивелације 

Простор обухваћен планом налази се на надморској 
висини од 74,19 до 75,30 m  и пада од запада према ис-
току.

Нивелете планираних саобраћајница су од 75,70 до 
76,80 m н.в., тако да је потребно насипање терена. Пот-
ребна количина насипања утврдиће се пре реализације 
плана, када је потребно извршити детаљно снимање 
терена у висинском погледу, што подразумева да су  
могућа одступања од датих нивелета. Простор на-
мењен пословању планира се на коти вишој за 0,20 m 
од нивелете саобраћајнице, и то износи од 75,90 до 
77,00 m н.в.

На графичком приказу “План саобраћаја, нивелације 
и регулације” у размери 1:1000 дате су коте прелома ни-
велете осовине саобраћајница, интерполо ване коте, 
нагиб нивелете и изохипсе уређеног терена.

5.6.  Услови за прикључење на комуналну 
  инфраструктуру

5.6.1.  Услови за прикључење на инсталације 
   водовода и канализације 

Услови за прикључење на водоводну мрежу
Услови за прикључење су:
-  прикључење објеката на уличну водоводну мрежу 

планира се једним прикључком;
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-  објекат са више заједничких улаза, односно за-
себних технолошких целина, може имати неза-
висне прикључке водовода; 

- за мање објекте, у којима није могуће обезбедити 
адекватну просторију, може се поставити водо-
мер у одговарајући шахт;

- водомерни шахт извести на удаљености највише 
0,5 m од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови 
Сад.

Услови за прикључење на канализациону мрежу 
Услови за прикључење су:
-  прикључење објеката на уличну канализацију 

планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт извести на пар-

цели корисника, а на удаљености највише 0,5 m 
од регулационе линије;

- канализациони прикључак извести са гравитацио-
ним прикључењем;

- прикључење  сутеренских и подрумских просторија 
није могуће осим ако се обезбеди аутономни сис-
тем за препумпавање.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови 
Сад.

5.6.2. Услови за прикључење на 
   електроенергетску мрежу 

Прикључење објеката извести на постојећу или пла-
нирану електроенергетску мрежу сопственом транс-
форматорском станицом или директно на дистрибутив-
ну електроенергетску мрежу, у зависности од потреба. 
Прикључак извести у складу са електроенергетским ус-
ловима  Електродистрибуције “Нови Сад”.

5.6.3.  Услови за прикључење на гасоводну 
   мрежу 

Снабдевање објеката топлотном енергијом вршиће 
се прикључењем на планирану гасоводну мрежу или 
изградњом гасовода средњег притиска и сопствене 
мерно-регулационе гасне станице. Прикључак и поло-
жај мерно-регулационог сета испројектовати и изгради-
ти према условима ДП “Нови Сад-Гас”.

5.6.4. Услови за прикључење на 
   телекомуникациону мрежу 

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести 
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутив-
ни систем извести према условима локалног дистрибу-
тера.

6.0.  СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА 
  ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Табела:  Потребна средстава за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњи јавне комуналне 
  инфраструктуре

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    17.078.600
1.1. Коловоз m2 3.300 4.620 15.246.000

1.2. Бициклистичке стазе m2 680 2.695 1.832.600

2. ХИДРОТЕХНИКА    26.713.250
2.1. Канализациони вод Ø 1000 mm m 240 40.000 9.600.000

2.2. Канализациони вод Ø 500 mm m 300 15.400 4.620.000

2.3. Канализациони вод Ø 250 mm m 1.040 8.470 8.808.800

2.4. Водоводна мрежа Ø 150 mm m 220 5.775 1.270.500

2.5. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 570 4.235 2.413.950

3. ЕНЕРГЕТИКА    3.600.000
3.1. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 300 8.000 2.400.000

3.2. Гасоводна мрежа m 300 4.000 1.200.000

4. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА    6.960.000
4.1. Трошкови прибављања  земљ. m2 4.000 1.740 6.960.000

5. УКУПНО    54.351.850

     Процена средстава дата је по ценама за октобар 2008. године
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Финансирање планираних радова на уређивању јав-
ног грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих 
извора:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,

- закупнинe за грађевинско земљиште,

- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,

- других извора у складу са Законом.

7.0.  ПРИМЕНА ПЛАНА 

Доношењем овог плана омогућено је издавање изво-
да из плана, који садржи правила уређења и правила 
грађења, осим за комплексе површине 3 ha и више, за 
које је обавезна израда урбанистичког пројекта.

Саставни део плана су следећи графички прикази:

1.  Извод из Генералног плана града 
  Новог Сада до 2021. године са на-
  значеним положајем простора обу-
  хваћеног планом ............................................фотос

2. Катастарска подлога са границом 
  грађевинског рејона обухваћеног 
  планом ........................................................ Р 1:1000

3.1. План намене површина ............................. Р 1:1000

3.2. План саобраћаја, нивелације и 
  регулације .................................................. Р 1:1000

4.  План поделе на јавно и остало грађе-
  винско земљиште  са условима за 
  формирање грађевинске парцеле ........... Р 1:1000

5.  План водне инфраструктуре .................... Р 1:1000

6.  План енергетске инфраструктуре ........... Р 1:1000

7.  План озелењавања ................................... Р 1:1000

8.  Попречни профили ......................... Р 1:100 и 1:200 
 
План детаљне регулације простора намењеног пос-

ловању на улазним правцима на делу парцеле број 
309/1 КО Нови Сад III израђен је у четири примерка у 
аналогном и у пет примерака у дигиталном облику, који 
ће се после потписивања и овере чувати у Скупштини 
Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и 
стамбене послове, министарству надлежном за 
послове урбанизма, и у Јавном предузећу ''Урбанизам'' 
Завод за урбанизам Нови Сад.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у ''Службеном листу Града Новог Сада''. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-281/2009-I
27. новембар 2009. године
НОВИ САД 

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1192 
На основу члана 35. став 10. и члана 215. став 6. За-

кона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник Ре-
публике Србије’’, бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 
24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 43/2008), 
Скупштина Града Новог Сада на XIX седници 27. новем-
бра 2009. године, доноси 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ 
ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ УЗ ПУТ 
БЕОЧИН – СРЕМСКА КАМЕНИЦА

 У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

1.0. УВОД

1.1. Правни основ за израду плана

План детаљне регулације станице за снабдевање 
горивом уз пут Беочин – Сремска Каменица у Сремској 
Каменици (у даљем тексту: план) израђен је на основу 
Одлуке о изради плана детаљне регулације станице за 
снабдевање горивом уз пут Беочин – Сремска Камени-
ца у Сремској Каменици (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 4/2009) коју је донела Скупштина Града Но-
вог Сада на X седници одржаној 4. фебруара 2009. го-
дине.

Генерални план града Новог Сада до 2021. године – 
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план), утвр-
дио је за предметни простор намену “заштитно зеленило 
и саобраћајне површине” - државни пут II реда (Р-107) 
Беочин - Нови Сад. 

1.2. Положај, место и улога грађевинског 
  рејона обухваћеног планом

Простор обухваћен овим планом налази се у КО 
Сремска Каменица. Грађевински рејон се налази на 
Боцкама, непосредно уз државни пут II реда (Р-107) Бе-
очин – Нови Сад. Простор је оријентисан на овај улазно 
- излазни правац града. У непосредном окружењу нала-
зи се железничка пруга Нови Сад – Беочин (планирани 
комплекс је непосредно уз пругу), а у ширем окружењу 
стамбено насеље Боцке. Простор намењен за комплекс 
станице за снабдевање горивом је њива. 

Планом је потребно искористити све предности 
положаја овог простора. 

1.3. Однос грађевинског рејона обухваћеног 
  планом према простору у окружењу 

Предметни простор је део пољопривредног земљиш-
та које се овим планом намењује за изградњу, односно 
претвара у грађевинско земљиште. Околне пољопри-
вредне површине остају у функцији пољопривреде, од-
носно планирано заштитно зеленило и саобраћајне 
површине. 

Реализацијом планираних садржаја обезбедиће се 
виши ниво снабдевања горивом како корисника из 
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Сремске Каменице и околних насеља, тако и из шире 
околине која користи државни пут II реда (Р-107) Беочин 
- Нови Сад.

1.4. Ограничавајући фактори који утичу 
  на планско решење

На посматраном простору постоје одређени ограни-
чавајући фактори који значајно утичу на организацију 
простора. Значајно је постојање енергетског коридора, 
(гасовода) са својим заштитним појасом, постојећег во-
довода и железничке пруге, односно њеног заштитног 
коридора, који ограничавају реализацију планираних 
намена. 

1.5.  Граница грађевинског рејона

Грађевински рејон који je обухваћен планом налази 
се у КО Сремска Каменица, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је најсевернија тачка простора а у пресеку 
осовине државног пута II реда (Р-107) Беочин – Нови 
Сад и продуженог правца источне границе парцеле број 
153/3. Из ове тачке граница креће на југ до тромеђе 
парцела бр. 153/3, 154 и 3972. Одавде се граница, у 
правцу југа, поклапа са источном границом парцеле 
број 153/3 и у том правцу долази до осовине пруге 
Петроварадин – Беочин. Одавде граница скреће на 
запад по осовини пруге до осовине планиране улице 
дефинисане осовинским тачкама 166 и 541, где граница 
скреће на север по осовини те улице до тачке пресека 
са осовином државног пута II реда Беочин - Нови Сад, у 
којој скреће на исток по тој осовини и долази до почетне 
тачке описа границе.

Површина која је обухваћена планом је 0,94 ha.

2.0.  ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

За подручје обухваћено планом не постоји урбанис-
тичка документација на основу које би се реализовали 
нови садржаји, па је неопходно донети план који ће 
омогућити нове инвестиције на овом простору. 

Програмски елементи дефинисани су: Генералним 
планом, који дефинише могућност изградње станица за 
снабдевање горивом, уз обавезу израде плана детаљ-
не регулације, програмским елементима које је дефи-
нисао инвеститор и просторним могућностима и огра-
ничењима предметне локације.

У области заштите животне средине планом се 
утврђују услови и мере заштите које треба задовољити 
да би зона  несметано функционисала.

3.0. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА

3.1.  Намена површина

Планом је обухваћена површина од 0,94 ha.
Грађевински рејон обухваћен планом може се поде-

лити на три просторне целине које се разликују по на-
мени, функцији и карактеру. Северни део, тј. простор 

државног пута II реда (Р-107) Беочин - Нови Сад је део 
основне саобраћајне мреже Републике Србије и Града 
Новог Сада, средишњи део простора тј. парцеле бр. 
152, 153/1, 153/2 и 153/3 намењене су комплексу стани-
це за  снабдевање горивом, и јужни део, тј. железничка 
пруга.

Комплекс станице за снабдевање горивом реализо-
ваће се као станица са ширим садржајима што, уз ос-
новне садржаје које садржи свака станица за снаб-
девање горивом, подразумева и допунске садржаје који 
ће обогатити услугу на предметном комплексу.  

 

3.1.1. Правила уређења јавних површина 

Планом je јавно грађевинско земљиште разграниче-
но од осталог грађевинског земљишта. Од целих и де-
лова постојећих парцела образоваће се парцеле јавног 
грађевинског земљишта, према графичком приказу. 

Јавно грађевинско земљиште:
- саобраћајница: делови  парцела бр. 3972, 152, 

153/1, 153/2 и 153/3; 
- железничка пруга: део парцеле број 4006. 
 

3.1.2. Правила уређења осталог простора 

Остало грађевинско земљиште планира се на повр-
шини од 0,54 ha што представља 57 % од површине 
грађевинског рејона обухваћеног планом. Планом су 
дефинисани урбанистички параметри за реализацију 
планираних садржаја.

Планирани садржаји станице за  снабдевање гори-
вом у оквиру граница постојећих парцела бр. 152, 153/1, 
153/2 и 153/3  су:

- објекат бензинске пумпе - продавница са ресто-
раном,

-   тераса,
- надстрешница,
- подземне цистерне за гориво (3 х 100.000 l),
-   подземна цистерна за течни нафтни гас 

(1 х 30.000 l),
- острва са пумпним аутоматима,
-   сепаратор,
-   трафостаница,
- манипулативни простор (саобраћајнице),
- паркинг за путничке аутомобиле, аутобусе и 

теретна возила.
Планирана спратност објекта је П. 
Планирани надземни и подземни објекти лоцираће 

се ван утврђених коридора (енергетски коридор и кори-
дор уз железничку пругу).

За комплекс намењен станици за снабдевање гори-
вом примениће се све мере заштите које таква врста 
објеката треба да испуни. 

У оквиру регулације државног пута II реда (Р-107) 
Беочин - Нови Сад предлаже се изградња приступних 
саобраћајница коловозу регионалног пута, изградња 
пешачке  и бициклистичке стазе и уређење зелених 
површина.
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У зони енергетског коридора и у зони заштите уз же-
лезничку пругу  је ограничена изградња на објекте нис-
коградње. 

3.2. Мрежа саобраћајне инфраструктуре 
  са условима за њено уређење

Државни пут II реда (Р-107) Беочин - Нови Сад пла-
ном задржава своју функцију. Планирани саобраћај  на 
њему намеће потребу за изградњом комерцијалних 
садржаја као што је станица за снабдевање горивом. 
Саобраћајно решење  прикључења станицe за снаб-
девање горивом подразумева дефинисање једносмер-
них прикључака  којим ће се одвијати саобраћај возила 
која улазе и излазе са станице. Дуж државног пута II ре-
да (Р-107) Беочин - Нови Сад планирају се пешачка и 
бициклистичка стаза.

На станици саобраћај је једносмеран. Станица за 
снабдевање горивом опслужује саобраћај из смера Бе-
очина ка Новом Саду, односно Сремској Каменици.  

Унутар самог комплекса станице за снабдевање го-
ривом, саобраћајно решење је прилагођено просторним 
могућностима парцеле, дистрибуцији садржаја станице 
и  подразумева неопходне  манипулативне и пешачке 
површине као и паркинге за путничка и теретна возила.

Графички приказ “План саобраћаја, нивелације и ре-
гулације” дат је у Р 1:500.

3.3.  Мрежа комуналне инфраструктуре 

3.3.1. Водна инфраструктура 

Снабдевање водом
Постојећа примарна водоводна мрежа изграђена је 

дуж државног пута II реда   (Р-107) Беочин - Нови Сад, и 
профила је Ø 400 mm.

Снабдевање санитарном водом вршиће се преко 
планиране секундарне водоводне мреже у комплексу, и 
са њеним прикључењем на постојећу примарну профи-
ла Ø 400 mm.

У циљу заштите постојеће примарне водоводне мре-
же, дефинише се заштитни појас ширине 2 m, обостра-
но и мерено од осовине цеви. У овом појасу није доз-
вољена садња дрвећа и градња објеката који могу 
угрозити функцију водовода. 

Планирана секундарна санитарна водоводна мрежа, 
у оквиру комплекса, биће профила Ø100 mm и Ø50 mm.

Планирана водоводна мрежа за потребе противпо-
жарне заштите биће профила Ø100 mm и реализоваће 
се као посебна мрежа за ову намену.

Потребе за водом, а које не захтевају санитарни ква-
литет воде, могу се задовољити преко бушеног бунара, 
на парцели корисника и посебне мреже, ако за то пос-
тоји интерес.

Планирана водоводна мрежа у потпуности ће задо-
вољити потребе снабдевања водом и дефинисана је на 
одговарајућем графичком приказу “План водне инфра-
структуре” у Р 1:500.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода планира 

се као сепаратно.

Одвођење отпадних вода биће преко планиране ка-
нализационе мреже отпадних вода и водонепропусне 
септичке јаме у оквиру комплекса. 

Условљава се изградња водонепропусне септичке 
јаме у циљу заштите подземља од загађења.

Водонепропусну септичку јаму треба поставити на 
минималној удаљености од  3 m од суседне парцеле.

Канализација отпадних вода биће профила ∅ 200 mm.
Одвођење атмосфеских вода биће преко планиране 

канализационе мреже атмосферских вода у оквиру ком-
плекса. 

Канализација атмосферских вода биће профила 
∅250 mm.

 Атмосферске воде се оријентишу на планирани се-
паратор уља и масти.

После сепарације и одмашћивања, атмосферска во-
да ће се упустити у планирани отворени канал дуж 
државног пута II реда (Р-107) Беочин – Нови Сад.

Планирани отворени канал дуж државног пута II ре-
да (Р-107) Беочин – Нови Сад, могуће је у потпуности 
или делимично зацевити.

Условљава се да квалитет атмосферске воде са 
простора комплекса не угрози постојећи квалитет воде 
у каналу, односно, да се третманом на сепаратору уља 
и масти оствари минимално квалитет II класе водотока. 

Планирана канализациона мрежа у потпуности ће 
задовољити потребе одвођења отпадних и атмосферс-
ких вода и дефинисана је на одговарајућем графичком 
приказу “План водне инфраструктуре” у Р 1:500.

3.3.2. Енергетска инфраструктура 

Снабдевање електричном енергијом
Планирана станица за снабдевање горивом ће се 

снабдевати електричном енергијом из јединственог 
електроенергетског система. Основни објекат за снабде-
ва ње биће трансформаторска станица (ТС)110/35(20) kV 
“Нови Сад 1-Лединци”, која је 20 kV водом повезана са 
дистрибутивном ТС 20/0.4 kV која се налази у близини 
планиране станице. Од ове ТС потребно је изградити 
кабловски 20 kV вод до планиране трансформаторске 
станице која ће се изградити у југоисточном делу под-
ручја станице. Од планиране ТС изградиће се кабловс-
ки вод до главног разводног ормара (ГРО) у објекту, а 
од ГРО разводна нисконапонска мрежа.

Целокупна електроенергетска мрежа до ГРО гра-
диће се каблирањем.

Снабдевање топлотном енергијом
Планирана станица за снабдевање горивом ће се 

снабдевати топлотном енергијом из гасификационог 
система.  Од постојеће дистрибутивне мреже у Сремс-
кој Каменици потребно је изградити прикључак до ста-
нице за снабдевање горивом. 

Од крупне инфраструктуре преко посматраног под-
ручја пролази гасовод високог притиска који пред-
ставља основни објекат за снабдевање сремске стране 
Града гасом. Овај гасовод има заштитни коридор у ком 
је забрањена изградња објеката. 
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3.3.3. Телекомуникације 

Планирана станица за снабдевање горивом ће се 
прикључити у телекомуникациони систем Сремске Ка-
менице преко постојеће аутоматске телефонске цент-
рале. Са постојеће мреже која се налази у близини пла-
ниране станице потребно је изградити прикључак до 
главног објекта у станици. 

3.4. План озелењавања 

Ободом комплекса обавезна је поставка зеленог за-
штитног појаса. Треба га формирати од обликованих 
форми стабала (пирамидалних, ваљкастих и сл.) висо-
ког листопадног и четинарског дрвећа.

Комплекс треба да садржи минимум 25% зеленила. 
Раздвајање садржаја унутар комплекса постиже се 

нижом декоративном вегетацијом и травнатим површи-
нама.

Паркинг просторе за путничке аутомобиле потребно 
је, где год је то могуће, покрити крошњама високог лис-
топадног дрвећа. 

Унутар регулације државног пута планирати 
адекватно озелењавање и то где је могуће високом 
вегетацијом, а зону мелиоративних канала затравити.

У зони подземних резервоара треба изоставити 
садњу високог дрвећа. 

3.5. Општи и посебни услови и мере за 
  заштиту животне средине 

Ради обезбеђивања квалитетне животне средине на 
постојећим и планираним просторима потребно је да се 
оствари степен заштите средине према прописаним 
стандардима квалитета средине.

На локацији станице за снабдевање возила горивом 
могућа су загађења као последица редовне експлоата-
ције и као последица акцидентних ситуација, које могу 
бити изазване хаваријом на резервоарима или хава-
ријом возила са нафтним дериватима (најчешће код ис-
такања).

Последица одвијања саобраћаја на манипулативним 
површинама је перманентно таложење штетних мате-
рија на коловозној површини и пратећим елементима, 
који се код појаве падавина или прања спирају. 

Случајна (акцидентна) загађења, која настају као 
последица деструкција резервоара, представљају по-
тенцијалну опасност за загађење површинских и под-
земних вода као и за загађење тла. Вероватноћа овог 
акцидента зависи од више фактора од којих су најзна-
чајнији: квалитет материјала, конструкције и израде, вр-
ста хидроизолације, хемијске карактеристике тла и др. 
Обим последица у оваквим случајевима битно зависи 
од конкретних локацијских карактеристика тла, коефи-
цијента филтрације, итд. 

Хаваријска загађења, настала на локацији станице 
за снабдевање возила горивом као последица удеса 
возила која транспортују нафтне деривате, или као пос-
ледица акцидента код претакања, представљају до-
гађаје са малим вероватноћама и тешко се могу са од-
ређеном поузданошћу квантификовати. У водама, које 

се сливају са коловозних површина, присутан је низ 
штетних материја у концентрацијама које су често из-
над максимално дозвољених за испуштање у водотоке. 
Посебну групу штетних елемената представљају тзв. 
тешки метали као што су: олово (додатак гориву), кад-
мијум, бакар, цинк, гвожђе и никл. Значајан део пред-
стављају и чврсте материје различите структуре и ка-
рактеристика које се јављају у облику таложивих, 
суспендованих или растворених материја. Наведене 
емисије утичу на повећање имисионих вредности изнад 
ГВИ (Граничне вредности имисије) на посматраном под-
ручју због чега се морају применити одговарајуће тех-
ничке мере заштите. 

С обзиром да наведени објекат може имати негатив-
не последице на животну средину, инвеститор (носилац 
пројекта) је у обавези да, у складу са Законом о проце-
ни утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, 
бр. 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 114/2008), 
покрене поступак процене утицаја на животну средину 
пред надлежним органом. 

Овим планом, ради заштите од негативних утицаја 
утврђене су мере заштите од аерозагађења, буке, мере 
у случају акцидентних ситуација, кроз дефинисање за-
штитних одстојања и обавезе подизања зелених повр-
шина.

 

3.6.  Заштита градитељског наслеђа

Обавеза је инвеститора да, у складу са Законом о 
културним добрима (“Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 71/94) и Законом о планирању и изградњи                 
(“Службени гласник РС”, бр. 47/2003 и 34/2006), пре по-
четка радова обавести надлежни завод за заштиту 
споме ника културе, ради благовременог упућивања 
стручних сарадника за вршење стручног конзерваторско-
археолошког надзора при извођењу земљаних радова.

3.7.  Заштита од ратних дејстава 

 Према процени угрожености од ратних разарања, 
простори намењени пословању могу бити и главни 
циљеви напада. 

У повредиве тачке, у оквиру овог простора, улази сва 
саобраћајна и остала инфраструктурна мрежа, а посеб-
но резервоари за гориво.

То указује да је потребно предузети све техничко-
технолошке и урбанистичке мере заштите да би се 
смањио обим повредивости околног простора.

3.8.  Заштита од елементарних непогода 
  и других катастрофа 

Предметни простор је угрожен од елементарних не-
погода.

Високе воде Дунава проузрокују поплаве, као и по-
дизање подземних и процедних вода. У циљу заштите, 
планира се озелењавање слободних површина, регула-
ција атмосферских вода и изградња водоводне и кана-
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лизационе мреже. Обавеза инвеститора је да гради 
објекте од ватроотпорних материјала.

Сремска Каменица се налази у сеизмичком подручју 
7о МСЅ скале. 

Ради заштите од пожара, планом су утврђене адек-
ватне мере. Мере се односе на планирану удаљеност 
између објеката и садржаја станица, ради проходности 
саобраћајница после рушења објеката, а уједно и да 
саобраћајнице имају довољну ширину да би пред-
стављале противпожарну преграду. Према класифика-
цији угрожености од пожара, овај простор је у првој зо-
ни. Угроженост од пожара зависи и од изграђености 
парцеле, материјала од кога је објекат изграђен, начина 
складиштења и од присуства запаљивих и експлозив-
них материјала. Ради заштите од пожара, планира се 
таква саобраћајна мрежа која ће омогућити приступ 
ватрогасним возилима до сваког објекта у складу са 
Правилником о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна во-
зила у  близини објекта повећаног ризика од пожара 
(“Службени лист СРЈ”, број 8/95).

Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и 
реализовани у складу са Законом о заштити од пожара 
(“Службени гласник СРС”, број 37/88 и “Службени глас-
ник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) и осталим 
важећим прописима и релевантним стандардима.

У грађевинском рејону се морају поштовати сви про-
писани хигијенски и противпожарни услови изградње.

4.0.  НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ 
  САДРЖАЈА

У наредној табели дати су нумерички показатељи 
планираних садржаја. Површине по појединим намена-
ма изражене су у хектарима, а исказано је и њихово 
учешће у односу на укупну бруто површину.

ТАБЕЛА: НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

НАМЕНА ПОВРШИНА површина – ha проценат

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
     - саобраћајнице     
     - железничка пруга

0,40
0,28
0,12

43 %
30 %
13 %

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ
- комплекс станице за 
  снабдевање горивом

0,54
0,54

57 %
57 %

УКУПНО 0,94 100%

Јавне површине заступљене су са 43%, а остало 
грађевинско земљиште планирано је на 0,54 ha, 
односно 57 % укупне површине.

5.0.  УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 

5.1. Утврђивање регулационе и грађевинске 
  линије 

Планом се утврђују регулационе линије. Регулацио-
на линија државног пута II реда (Р-107) Беочин - Нови 
Сад дефинисана је на 13,5 m од утврђене осовине пута.  

Регулациона линија према железничкој прузи је дуж 
постојеће границе између пружног појаса и парцеле 
комплекса станице за снабдевање горивом.  Сви тех-
нички елементи дефинисани су на графичком приказу 
“План саобраћаја, нивелације и регулације” у Р 1:500.

Диспозиција планираних објеката и садржаја, дата у 
графичком приказу “План саобраћаја, нивелације и ре-
гулације” у Р 1:500, као и њихови капацитети су оквирни 
и њихово позиционирање и димензионисање је ус-
ловљено функционалним решењем и условима надлеж-
них установа и јавних и јавних комуналних предузећа.

5.2. Правила грађења објеката 

Планом се утврђују услови грађења за планиране 
објекте. Дозвољени степен заузетости  је максимално 
30%. 

Дозвољена спратност објеката је П. Подрумска или 
сутеренска етажа се  не препоручује.

Објекте извести од чврстих материјала, обликовно 
их прилагодити функцији и конкретном локалитету. Кро-
вови треба да су равни или благог нагиба.

Манипулативне и паркинг-површине обезбедити уну-
тар комплекса. 

Заступљеност зелених површина на комплексу је 25%. 

Кота пода приземља пословног објекта мора бити 20 
cm виша у односу на планирану нивелету заштитног 
тротоара. 

Прилазе објекту, хоризонталне и вертикалне комуни-
кације у објектима пројектовати тако да се обезбеди 
несметано кретање хендикепираних и инвалидних осо-
ба, у свему према важећем Правилнику о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са несмета-
ним кретањем деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица ("Службени гласник РС", број 18/97).

У зони енергетског коридора  и зони заштите желез-
ничке пруге није дозвољена изградња објеката високог-
радње. Могућа је реализација манипулативних или пар-
кинг-површина. У зони магистралног гасовода у кори дору 
15 m лево и десно од трасе гасоводе није дозвољена 
никаква градња, као ни садња зеленила са дубоким ко-
реновим системом. 

5.3.  Услови за образовање грађевинске парцеле 

Планом се дефинишу елементи парцелације јавног и 
осталог грађевинског земљишта. 

На графичком приказу “План поделе на јавно и оста-
ло грађевинско земљиште са условима за формирање 
грађевинских парцела” у Р 1:500, дати су елементи пар-
целације, односно препарцелације за јавно грађевинско 
земљиште. 

За остало грађевинско земљиште обавезно је 
спајање парцела бр. 152, 153/1, 153/2 и 153/3 уз претход-
но њихово цепање, ради одвајања њихових делова за 
јавну површину, тј. пут. 

5.4. Правила грађења саобраћајних површина 

Станица за снабдевање горивом је прикључена на 
државни пут II реда (Р-107) Беочин – Нови Сад. Саоб-
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раћајно решење прикључења станице за снабдевање 
горивом  подразумева дефинисање једносмерних при-
кључака  којим ће се одвијати саобраћај возила која 
улазе и излазе са станице. Планирано прикључење на 
коловоз државног пута II реда (Р-107) Беочин - Нови 
Сад извести према условима ЈП “Путеви Србије”. Пе-
шачка и бициклистичка стаза су ширине по 2 m.

Висина слободног профила саобраћајнице је 4,5 m, 
што се пре свега односи на простор испод надстрешнице. 

Саобраћајнице унутар комплекса су минималне ши-
рине 5 m. Тротоари су минималне ширине 1,5 m.

Ширина паркинг простора за управно паркирање 
путничких возила износи од 2,30 m, а дужина од 4,60 до 
5 m, а за теретна возила је ширина 4 m а дужина 16 m. 

Паркинзи могу бити урађени и тзв. “перфорираним” 
плочама - префабрикованим танкостеним пластичним 
(или сл.) елементима који обезбеђују услове стабил-
ности подлоге, довољне за навожење возила и истов-
ремено омогућавају одржавање (узгајање) ниског рас-
тиња. 

Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
S4.234 којим су дефинисане мере и начин обележа-
вања места за паркирање за различите врсте парки-
рања. У оквиру паркиралишта, где год за то има могућ-
ности,  резервисаће се простор за дрвореде по моделу 
да се на четири паркинг места планира по једно дрво.. 
Такође је потребно извршити резервацију паркинга у 
складу са SRPS U.А9.204 који се односи на просторне 
потребе инвалида.

Постојећа железничка пруга Нови Сад – Беочин за-
држава постојећу трасу. Приликом реализације сад-
ржаја станице за снабдевање горивом неопходно је 
поштовање заштитног пружног појаса, који је приказан 
у графичким приказима.

5.5. План нивелације 

Грађевински рејон обухваћен планом је благо нагнут 
ка државном путу на надморској висини од 80,00 до 
82,30 m.  Нивелета државног пута II реда (Р-107) Беочин 
- Нови Сад је на надморској висини од 80,78 до 81,50 m, 
тако да нивелета пута пада од запада ка истоку.

Због денивелације постојећег  терена и државног пу-
та, неопходно је нивелисање терена на простору пла-
ниране станице за снабдевање горивом, тако да се пла-
нирана нивелација комплекса прилагоди нивелети 
коловоза државног пута II реда Р-107. На платоу стани-
це, испред продајних објеката, кота нивелете коловоза 
се планира на  приближно 81,30 m н.в. Нивелете плани-
раних објеката прилагодити нивелети коловоза.

На графичком приказу “План саобраћаја, нивелације 
и регулације “ у Р 1:500 дате су коте прелома нивелете 
осовине саобраћајница, интерполо ване коте и нагиб 
нивелете.

5.6.  Услови за прикључење на комуналну 
  инфраструктуру

5.6.1. Услови за прикључење на водну 
   инфраструктуру 

Услови за прикључење на водоводну мрежу
Услови за прикључење на водоводну мрежу су: 
-  прикључење објеката на постојећу примарну во-

доводну мрежу планира се једним прикључком;
-  водомерни шахт сместити на парцели корисника 

и према условима ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ 
Нови Сад.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови 
Сад.

Услови за прикључење на канализациону мрежу
 Услови за прикључење на канализациону мрежу су:
-  прикључење објеката на уличну канализацију не 

планира се;
-  отпадне воде решити преко водонепропусне сеп-

тичке јаме, на парцели корисника.
Одређена одступања од наведених услова могућа 

су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација”.

5.6.2.  Услови за прикључење на енергетску 
   мрежу 

Услови за прикључење на електроенергетску 
 мрежу

Прикључење извести на планирану електроенергет-
ску мрежу сопственом трансформаторском станицом. 
Положај прикључног ормара прилагодити условима  
Електродистрибуције “Нови Сад” тако да буде на фаса-
ди објекта или у специјалним случајевима на другим 
местима. Прикључак извести у складу са електроенер-
гетским условима Електродистрибуције “Нови Сад”.

Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Снабдевање објеката топлотном енергијом решити 

прикључењем на постојећу дистрибутивну гасоводну 
мрежу. Прикључак и положај мерно-регулационог сета 
испројектовати и изградити према условима ДП “Нови 
Сад-Гас”.

5. 6. 3.  Услови прикључења на 
    телекомуникациону мрежу

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести 
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутивни 
систем извести према условима локалног дистрибутера.
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6.0.  СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА 
  ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Табела:  Потребна средстава за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњи јавне комуналне 
  инфраструктуре

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    2.249.100

1.1. Тротоари са ивичњацима m2 380 2.940 1.117.200

1.2. Бициклистичке стазе m2 385 2.940 1.131.900

2. УКУПНО    2.249.100

   Процена средстава дата је по ценама за март 2009. 
године.

Финансирање планираних радова на уређивању јав-
ног грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих 
извора:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнине за грађевинско земљиште,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
- других извора у складу са Законом.

7.0.  ПРИМЕНА ПЛАНА 

Доношењем овог плана омогућено је издавање изво-
да из плана, који садржи правила  уређења и правила  
грађења. 

Саставни део плана су следећи графички прикази:

1.  Извод из Генералног плана Новог 
  Сада до 2021.  ......................................................А4

2.  Катастарска подлога  са границом гра-
  ђевинског рејона обухваћеног планом......Р 1:500

3.1.  План намене површина ..............................Р 1:500

3.2.  План саобраћаја, нивелације и регу-
  лације ............................................................Р 1:500

4.  План поделе на јавно и остало грађе-
  винско земљиште са условима за 
  формирање грађевинских парцела ...........Р 1:500

5.  План водне инфраструктуре ......................Р 1:500

6.  План енергетске инфраструктуре .............Р 1:500

7.  План озелењавања .....................................Р 1:500

План детаљне регулације станица за снабдевање 
горивом уз пут Беочин - Сремска Каменица израђен је у 
четири примерка у аналогном и у пет примерака у диги-
талном облику, који ће се после потписивања и овере 
чувати у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи 
за урбанизам и стамбене послове, министарству над-
лежном за послове урбанизма, и у ЈП “Урбанизам” За-
вод за урбанизам Нови Сад.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у ‘’Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-216/2009-I
27. новембар 2009. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градско веће

1193
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008)и члана 34. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2009. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 51/2008 и 28/2009) на предлог Градоначел-
ника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада 
на 79. седници, од 8. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2009. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
основне школе за 2009. годину (“Службени лист Града 
Новог Сада” бр. 22/2009, 23/2009 и 45/2009), у Програму 
инвестиционих активности за основне школе који је 
саставни део овог решења, у тачки: “1. ИЗГРАДЊА 
ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА” у подтачки 1.3. речи: “за прву фа-
зу доградње школе” замењују се речима: “за доградњу 
школе”.

Тачка: “3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ” мења се и гласи:
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“3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

3.1.
ОШ "Никола Тесла" Нови Сад
за израду пројектно - техничке документације (идејног и главних пројеката) за изградњу 
нове фискултурне сале

 
   

    2.900.000,00     

3.2.
ОШ "Вук Караџић" Нови Сад
за стручни надзор  на другој фази изградње фискултурне сале        600.000,00

за сагласности, таксе, оглас и накнаде за другу фазу изградње фискултурне сале 81.719,62

3.3. ОШ "Ђура Јакшић" Каћ
за редовну годишњу контролу грејне опреме 1131.000,00

3.4. ОШ "Соња Маринковић" Нови Сад
за стручни надзор  на првој фази доградње школе        400.000,00

3.5. ОШ "Михајло Пупин" Ветерник
за стручни надзор на другој  фази надоградње школе        290.000,00

3.6. ОШ "Десанка Максимовић" Футог
за стручни надзор на првој фази доградње школе        198.000,00

3.7. ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад
за стручни надзор на првој фази надоградње дела школе        300.000,00

3.8. НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА     7.047.796,52 

3.9. ОШ "Иво Лола Рибар" Нови Сад
за претходну ауторску сагласност за надоградњу школе 21.240,00

3.10.

ОШ "Васа Стајић" Нови Сад
за таксу за издавање одобрења за изградњу фискултурне сале 106.736,60

за извршене услуге у претходном периоду на изради пројектно-техничке документације 
(идејног и главних пројеката) за нову фискултурну салу и топлу везу са постојећом 
школском зградом на име повећаног обима посла због битно промењених околности 
усвајањем новог регулационог плана 460.000,00

3.11.
ОШ "Свети Сава" Руменка
за претходну сагласност за прикључење објекта на гасну мрежу 16.962,50

за редовну годишњу контролу грејне опреме 130.000,00

3.12.

ОШ "Људовит Штур" Кисач
за мишљење на изведене радове на доградњи објекта – ЈКП “Водовод и канализација” 8.937,32

за израду етажног нацрта надоградње и доградње школе, израду протокола снимања и 
израду елабората снимања објекта неопходног за добијање употребне дозволе и 
уцртавање на катастарски план објеката 319.036,60

за редовни годишњи сервис грејне опреме 130.707,79

3.13 ОШ "Алекса Шантић" Степановићево
за контролу котла за грејање 32.000,00

3.14.
ОШ "Никола Тесла" Нови Сад
за накнаду за претходне услове ЈП “Електровојводине” и за геомеханичко испитивање 
за изградњу фискултурне сале 276.064,55

3.15. ОШ "Јован Јовановић Змај" Сремска каменица
за накнаду ТУГЗ за Лединце – фискултурна сала 6.078,18

3.16.
ОШ "Марија Трандафил" Ветерник
за мишљење на изведене радове на изградњи школе – ЈКП “Водовод и канализација” 8.937,32

за испитивање гасне ложишне инсталације 13.275,00

УКУПНО:   13.478.492,00

“
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Тачка: "4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА" мења се и гласи:

 “4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

4.1.  Средства за набавку опреме за образовање, културу и спорт 1.517.969,00

4.2.
ОШ "Вељко Влаховић" Шангај
за набавку фотокопир апарата 86.629,70
за набавку машине за прање судова 33.000,00

4.3. ОШ "Јован Поповић" Нови Сад
за набавку мердевина 13.993,00

4.4. ОШ "Васа Стајић" Нови Сад
за набавку рачунара и штампача 270.220,00

4.5. ОШ "Милош Црњански" Нови Сад
за набавку фотокопир апарата 41.890,00

4.6. ОШ "Михајло Пупин" Ветерник
за набавку завеса 66.080,00

4.7. ОШ "Јован Дучић" Петроварадин
за набавку мердевина 15.388,00

4.8.
ОШ "Марија Трандафил" Ветерник
за набавку штампача, мобилног телефона, косачице за траву, контејнера и канте за 
отпад 154.830,30

                                                                                УКУПНО:  2.200.000,00
“

Тачка: “5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ” мења се и гласи:

 “5.  ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,  КУЛТУРУ И СПОРТ

5.1. ОШ "Михајло Пупин" Ветерник
за набавку школских клупа, столица, табли и др. 1.800.000,00

5.2. Средства за набавку опреме за образовање, културу и спорт 1.431.774,52

5.3. ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад
за набавку школских столица, рачунара, УПС-а и монитора 214.733,00

5.4. ОШ "Доситеј Обрадовић" Нови Сад
за набавку тепиха за салу 86.730,00

5.5. ОШ "Јован Јовановић Змај" Сремска Каменица
за набавку и мрежну реконструкцију 12 рачунара 66.762,48

                                                                                УКУПНО: 3.600.000,00
“

Тачка: “6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ОСНОВНА СРЕДСТВА” мења се и гласи:

 “6.  НЕМАТЕРИЈАЛНА ОСНОВНА СРЕДСТВА

6.1. Средства за софтвере, књиге и остала нематеријална средства 1.900.563,21

6.2. ОШ "Васа Стајић" Нови Сад
за набавку софтвера 290.280,00

6.3. ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад
за набавку књига за библиотеку 2.684,38

6.4. ОШ "Алекса Шантић" Степановићево
за набавку Е-дневника 111.510,00

6.5.
ОШ "Мирослав Антић" Футог
за набавку књига за библиотеку 36.942,41

за набавку Е-дневника 111.510,00

6.6.
ОШ "Марија Трандафил" Ветерник
за набавку софтвера 35.000,00

за набавку Е-дневника 111.510,00

                                                                                УКУПНО: 2.600.000,00
“
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II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Но-
вог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2009-471-ГВ/1
8. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1194
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 34. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2009. годину (“Службени лист Града Но-

вог Сада”, бр. 51/2008 и 28/2009) на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада на 79. седници, од 8. децембра 2009. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2009. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестицоних активноси за 
средње школе за 2009. годину (“Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 22/2009 и 23/2009), у тачки III, износ: 
“113.400.000,00” замењује се износом: “90.118.950,00”.

II

У Програму инвестиционих активности за средње 
школе за 2009. годину, који је саставни део овог ре-
шења, тачка: “1. Изградњу зграда и објеката” мења се и 
гласи.

“1. ИЗГРАДЊУ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

р.
бр

Носилац инвестиционих 
активности Опис планирани износ 

у динарима

1. Техничка школа "Милева Марић 
Ајнштајн"

прва фаза радова на надоградњи спрата на 
објекту у Улици браће Рибникар 26.000.000,00

2. Гимназија "Лаза Костић" дуг из претходног периода 26.000.000,00

Укупно: 52.000.000,00
“

Тачка: "2. Капитално одржавање зграда и објеката" мења се и гласи:
“2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

р.
бр Носилац инвестиционих 

активности
Опис

планирани износ 
у динарима

1. Гимназија "Јован Јовановић Змај" радови на замени столарије 3.400.000,00

2. Гимназија "Светозар Марковић" грађевинско-занатски и инсталатерски радови 2.300.000,00

3. Средња школа "Светозар Милетић" радови на прикључењу котларнице на 
топлификациони систем 1.362.000,00

4. Средња машинска школа санација зграде ливнице 3.400.000,00

5. Саобраћајна школа "Пинки" реконструкција постојеће и инсталација нове 
ЛАН мреже 3.299.870,00

6. Техничка школа "Павле Савић" грађевинско-занатски радови на 
реконструкцији пордума (друга фаза) 3.400.000,00

7. ШОСО "Милан Петровић"
реконструкција услед хаварије на гасним 
инсталацијама (објекат у Улици Боре 
Станковића)

1.116.000,00

Укупно: 18.277.870,00
“
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Тачка: "3. Пројектно планирање" мења се и гласи:
“3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

р.
бр

Носилац инвестиционих 
активности Опис планирани износ у 

динарима

1. Гимназија "Светозар Мирковић" вршење стручног надзора над извођењем 
радова у објекту Гимназије 180.000,00

2. Школа за дизајн "Богдан Шупут" пројекат рачунарске мреже (изведено стање) 180.000,00

3. Техничка школа "Милева Марић 
Ајнштајн"

- стручни надзор, технички преглед, таксе (за 
прикључење на инфраструктуру и за рад 
надлежних органа), израда елабората и сни-
мања објекта и остале пројектно-техничке 
документације

2.000.000,00

- прибављање пројектно-техничке документа-
ције за објекте Школе 23.530,00

4. Техничка школа "Павле Савић" прибављање пројектно-техничке 
документације и вршење стручног надзора 220.000,00

5. Пољопривредна школа са домом 
ученика Футог

- урбанистички пројекат дела комплекса 
Пољопривредне школе

- прибављање пројектно-техничке 
  документације за нову школску зграду

2.950.000,00

1.000.000,00

6. Гимназија "Исидора Секулић" израда Главног пројекта, прибављање 
пројектно-техничке документације за 
надоградњу и доградњу објекта Гимназије

2.000.000,00

7. ШОСО "Милан Петровић” израда пројеката, прибављање пројектно-
техничке документације 288.900,00

Укупно: 8.842.430,00

“

Тачка: "4. Административну опрему" мења се и гласи:
“4. АДМИНИСТРАТИВНУ ОПРЕМУ

р.
бр Носилац инвестиционих 

активности
Опис планирани износ 

у динарима

1. Гимназија "Светозар Марковић" - набавка намештаја за канцеларије (зборни-
цу, помоћника директора, педагога, психоло-
га и секретаријат) 2.900.000,00

- набавка мобилног телефона 9.000,00

2. Техничка школа "Павле Савић" за проширење система видео надзора и за 
набавку намештаја 261.000,00

3. Саобраћајна школа "Пинки" набавка рачунарске опреме 200.000,00

4. Пољопривредна школа са домом 
ученика Футог

набавка рачунарске опреме и опреме за 
домаћинство и угоститељство 1.921.500,00

5. Гимназија "Лаза Костић" набавка хидроцела и косилице за траву 362.500,00

6. нераспоређена средства средства за административну опрему 732.000,00

Укупно: 6.386.000,00

“
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Тачка: “5. Опрему за образовање, културу и спорт” мења се и гласи:
“5. ОПРЕМУ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

р.
бр Носилац инвестиционих 

активности
Опис планирани износ 

у динарима

1. Техничка школа "Павле Савић" - набавка опреме за образовање, културу и 
спорт (дуг из претходног периода) 180.000,00

- набавка: школских столица, столова, рачу-
нарске опреме, графоскопа, катедре, мани-
кир стола и аспиратора

1.820.000,00

2. Саобраћајна школа "Пинки" набавка рачунарске опреме 1.000.000,00

3. нераспоређена средства средства за опрему за образовање, културу и 
спорт 1.012.650,00

Укупно: 4.012.650,00
“

Тачка: “6. Нематеријалну имовину” мења се и гласи:
“6. НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ

р.
бр

Носилац инвестиционих 
активности Опис планирани износ 

у динарима

1. Гимназија "Светозар Марковић" набавка књига за библиотеку 149.462,96

2. Нераспоређена средства средства за нематеријалну имовину 450.537,04

Укупно: 600.000,00
“

III

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Но-
вог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2009-47-ГВ/3
8. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1195
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2009. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 51/2008 и 28/2009) на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада на 79. седници, од 8. децембра 2009. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО” НОВИ САД, ЗА 2009. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
Предшколску установу “Радосно детињство”, Нови Сад 
за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
22/2009 и 23/2009), у тачки III, износ: “200.000.000,00” 
замењује се износом: “234.081.050,00”.

II

У Програму инвестиционих активности за Предшкол-
ску установу “Радосно детињство”, Нови Сад за 2009. 
годину, који је саставни део овог решења, тачка “1. ИЗ-
ГРАДЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА” мења се и гласи:
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“1. ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред. 
бр. Назив објекта Опис

Планирани 
износ у 

динарима

1. Стојана Новаковића доградња постојећег објекта 48.897.000,00

2. Антона Урбана доградња постојећег објекта 14.762.000,00

3. Драгише Брашована надоградња постојећег објекта 28.062.000,00

4. Јанка Чмелика 87 надоградња постојећег објекта 35.905.000,00

5. Саве Ковачевића 14 надоградња постојећег објекта 33.873.000,00

6. реконструкција котларница радови на реконструкцији котларница у више објеката 2.701.000,00

7. Драгише Брашована, Јанка Чме-
лика 87 и Саве Ковачевића 14

реконструкција и адаптација простора надограђених 
објеката 31.981.050,00

Укупно: 196.181.050,00

“
Тачка: "2. ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНИРАЊА", мења се и гласи:
“2. ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНИРАЊА

Ред. 
бр. Назив објекта Опис Планирани износ 

у динарима
1. Стојана Новаковића пројектна и техничка документација (урбанистичка 

документација, сагласности, израда пројеката, 
технички преглед, таксе (за прикључење на 
инфраструктуру и за рад надлежних органа), израда 
елабората и снимања објекта и остале пројектно-
техничке документације) и стручни надзор

2.732.817,00

2. Антона Урбана 1.052.178,00

3. Драгише Брашована 2.755.266,00

4. Јанка Чмелика 87 2.962.882,00

5. Саве ковачевића 14 2.998.961,00

6. Шангај пројекат и стручни надзор за измештање котларнице 150.000,00

7. Драгише Брашована, Јанка Чме-
лика87 и Саве Ковачевића 14

стручни надзор за реконструкције и адаптације 
простора надограђених објеката 800.000,00

8. објекти 1-5 средства за пројектну и техничку документацију 
након завршетка радова 447.896,00

Укупно: 13.900.000,00
“

"3. НАБАВКУ АДМИНИСТРАТИВНЕ ОПРЕМЕ

Ред. 
бр. Опис Планирани износ 

у динарима
1. Канцеларијска опрема - (канцеларијски столови, столице и опрема и клима-уређаји) 1.500.000,00

2. Рачунарска опрема и штампачи 1.600.000,00

3. Електронска опрема - (уређај за евидентирање радног времена са пратећим 
електронским инсталацијама) 2.500.000,00

4.
Опрема за домаћинство - (усисивач, фрижидер, електрични шпорет, машина за прање 
судова, саламорезница, тембала, шоље, тацне, супијере, есцајг, лонац, чајник, 
корпица за хлеб)

2.000.000,00

5. Опрема за угоститељство - (термос канте, сервир-колица) 1.200.000,00

6. Ситан инвентар - (дечји покривачи-ћебад и фротири, бело платно за постељину, 
итисони, тракасте завесе) 1.200.000,00

Укупно: 10.000.000,00
“
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"4. НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Ред. 
бр. Опис Планирани износ 

у динарима

1. Намештај за дечје собе - (дечји креветићи, плакари за креветиће, гардеробни 
ормани, дечији столови, дечије столице, ормани за играчке, дечије клупице) 13.000.000,00

2. Дечји куткови 1.000.000,00

Укупно: 14.000.000,00
“

III

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Но-
вог Сада”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2009-47-ГВ/2
8. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1196
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравс-

твеној заштити (“Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 107/2005 и 72/2009) и члана 52. тачка 24. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2008) на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада на 80. седници, од 10. децембра 2009. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ САД 
ЗА 2009. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности Завода за 
здравствену заштиту радника Нови Сад за 2009. годину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 33/2009), тач-
ка 3. мења се и гласи:

“3. Средства из тачке 2. овог програма, у износу од 
5.250.000,00 динара, распоређују се за набавку:

1) медицинске опреме и апарата, у износу од 
3.227.680,00 динара, и то:
- холтера ЕКГ, један апарат,
- аудиометријске кабине, један комад,
- периметра компјутеризованог, један апарат,
- апарата за испитивање микробиолошких штет-

ности, један апарат,
- пумпи за узорковање ваздуха, два комада,
- центрифуге лабораторијске, један апарат;

2) рачунарске опреме, софтвера и умрежавање, у из-
носу од 959.820,00 динара, и то:
- персоналних рачунара, пет комада,
- штампача, пет комада,
- скенера, један комад,
- умрежавање рачунара и стварање јединс-

твеног информационог система, са пратећом 
софтверском подршком;

3) возила, у износу од 1.062.500,00 динара, и то:
-  теренског возила за рад екипе за екологију 

радне и животне средине, једно возило.”
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 

Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-72/2009-II
10. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1197
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравс-

твеној заштити (“Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 107/2005 и 72/2009) и члана 52. тачка 24. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2008), на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада на 80. седници од 10. децембра 2009. године до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И 
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА 
“НОВИ САД” НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ

1. У Програму инвестиционих активности и текућег 
одржавања Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад за 
2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
33/2009, 43/2009 и 47/2009) тачка 3. мења се и гласи.
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“3. Средства из тачке 2. алинеја један овог програма, 
у износу од 112.229.191,00 динара, распоређују се за ин-
вестиционе активности:

1) медицинска опрема у износу од 71.272.100,00 ди-
нара и то:
-  ЕКГ апарат, два апарата,
-  инхалатор, 30 апарата,
-  вакуум аспиратор 2 литре, 10 апарата,
-  колпоскоп, пет апарата,
-  УЗ гинеколошки, један апарат,
-  вакуум аспиратор 4 литре, два апарата
-  ЕКГ апарат, два апарата,
-  ЕКГ апарат портабл, два апарата,
-  спирометар са кривом протока волумена, један 
апарат,

-  спирометар портабл, два апарата,
-  анализатор за хемијски и микроскопски преглед 
урина, један апарат,

-  вага аналитичка електрична, два апарата,
-  купатило водено, један апарат,
-  центрифуга лабораторијска, два апарата,
-  аутоклав, један апарат,
-  ротациони заваривач, два апарата,
-  апарат за ласеротерапију, три апарата,
-  апарат за магнетотерапију, три апарата,
-  апарат са ГА струјом, три апарата,
-  апарат са ИФ струјом, три апарата,
-  апарат са ДДС струјом, три апарата,
-  комбиновани апарат за физикалну терапију, че-
тири апарата,

-  УЗ апарат за физикалну терапију, три апарата,
-  УЗ горњег абдомена, један апарат,
-  инхалатор, три апарата,
-  тредмил са ЕКГ монитором и ЕКГ апаратом, је-
дан апарат,

-  апарат за електрокоагулацију биполарни 80 w, 
два апарата,

-  аутокераторефрактометар Nidex, један апарат,
-  штрих скијаскоп, један апарат,
-  вакуум аспиратор 2 литре, четири апарата,
-  тредмил са гасним анализатором, један апарат,
-  холтер мониторинг (24 часовни ЕКГ), један апа-
рат,

-  холтер крвног притиска, један апарат, и
-  Chock babe, један апарат.

2) возила у износу од 16.000.000,00 динара, и то:
-  два доставна возила,
-  једно комби возило (путничко са осам седишта), и
-  путничко санитетско возило, 10 комада,

3) рачунарска опрема и рачунарски софтвер у изно-
су од 12.890.000,00 динара, и то:
-  мрежна опрема и софтвер,

4) уградна и остала опрема у износу од 5.800.000,00 
динара, и то:
-  ограда и решетке, један комад,
-  сензорска врата, пет комада,
-  систем за противпровалну заштиту у објектима 
Јован Јовановић Змај, на Булевару цара Лазара 
77, Бистрици, Булевару Михајла Пупина, Руме-

начкој улици и Клиси, и
-  систем за евиденцију радног времена у објек-
тима Јован Јовановић Змај, на Булевару цара 
Лазара 75 и 77, Бистрици и Булевару Михајла 
Пупина.

5) комуникациона опрема у износу од 3.767.091,00 
динара, и то:
-  софтвер, лиценце и прикључак за телефон.

6) пројектна документација у износу од 2.500.000,00 
динара и то:
-  техничка контрола пројектне документације за 

доградњу објеката Дома здравља у Сремској 
Каменици и Шангају, и

-  израда пројектне документације и осталих 
пројектних услуга за изградњу објекта Дома 
здравља у Футогу.

2. У тачки 4. алинеја један мења се и гласи:
“- зидарско-керамичарске радове и радове на 
реконструкцији подова и плафона, столарске 
радове, молерске радове, радове на крову, во-
доводу и канализацији, централном грејању, 
електричним и осталим инсталацијама.”

3. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-77/2009- II
10. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1198
На основу члана 52. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 77. сед-
ници, од 20. новембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И 
УМЕТНОСТИ, КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ОДРЕЂЕНЕ 
УСТАНОВЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТОКОМ 
ЦЕЛЕ ГОДИНЕ, И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ ОСТВАРУЈУ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА, ЗА 2009. ГОДИНУ

I

У Решењу о утврђивању програма у области културе 
и уметности, које реализују одређене установе или ор-
ганизације током целе године, и програма у области 
културе и уметности, које остварују организације лица 
са посебним потребама, за 2009. годину (“Службени 
лист Града Новог Сада”, бр. 7/2009 и 37/2009), у тачки II 
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“Програми у области културе и уметноси, које реализују 
одређене установе или организације током целе годи-
не” подтачка 2. “МУЗИЧКА ОМЛАДИНА” мења се и гласи:

“2. МУЗИЧКА ОМЛАДИНА

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима

1. Фестивал НОМУС 13.500.000,00

2. Новосадско музичко лето 3.000.000,00

3. Циклус божићно-
новогодишњих концерата 3.000.000,00

4. Промоција пројекта Evropa 
cantat 200.000,00

5. Концерт пијанисте Кемала 
Гекића 400.000,00

6. Концертна активност до краја 
2009. године 400.000,00

УКУПНО: 20.500.000,00

“

II

У тачки III “Програми у области културе и уметности, 
које остварују организације лица са посебним потреба-
ма”, подтачка 5. “... ИЗ КРУГА – ВОЈВОДИНА” мења се и 
гласи.

“5. ... ИЗ КРУГА – ВОЈВОДИНА

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима

1.
Мултимедијална изложба 
резултата пројекта "Оснаживање 
кроз уметност"

378.800,00

2. "... All Things are Possible 
(... све је могуће)” 265.200,00

3. Међународна кампања 
"16 дана активизма" 173.000,00

УКУПНО: 817.000,00

III

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Но-
вог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-603/2009- II
20. новембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1199
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о градс-
ким управама Града Новог Сада (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 52/2008), Градско веће Града Новог 
Сада на 78. седници, од 25. новембра 2009. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЛАДИСЛАВА ТУРЧИНОВИЋ, поставља се за за-
меника начелника Градске управе за здравство, на пе-
риод од пет година, почев од 26. новембра 2009. годи-
не.

II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2009-46-ГВ/1
25. новембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градоначелник

1200
На основу поглавља III тачка 1. Програма активне 

политике запошљавања Града Новог Сада за 2009. го-
дину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 8/2009 и 
44/2009), а поводом Јавног позива за запошљавање и 
стручно оспособљавање 46 приправника на одређено 
време, на територији Града Новог Сада (у даљем текс-
ту: Јавни позив), на предлог Комисије за разматрање 
пријава послодавца (у даљем тексту: Комисија) Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ПОСЛОДАВАЦА СА 

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА КОЈИМА 
СЕ ОДОБРАВАЈУ СРЕДСТВА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 46 ПРИПРАВНИКА НА 
ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Одобравају се средства за запошљавање 46 при-
правника на одређено време, следећим послодавцима 
са територије Града Новог Сада (у даљем тексту: Ко-
рисник средстава)



1590. strana – Broj 50 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 15. decembar 2009.

Ред. 
бр.

Број под којим је 
заведен Назив послодавца Адреса

Бр. 
одобрених 

лица
Шифра назив занимања

1. VII-105-103/09 
од 4.11.2009.

Ауто кућа "Миком" Нови Сад, Мирослава 
Продановића 12

1 ВСС 716630-дипл. инжењер за 
производни менаџмент

2.
VII-105-141/09 
од 13.11.2009.

Адвокат 
Веселиновић 
Предраг

Нови Сад, Стевана 
Брановачког 4

1 ВСС 716800-дипл. правник

3.

VII-105-147/09 
од 13.11.2009.

ЈП Градски 
информативни 
центар "Аполо"

Нови сад, 
Трг слободе 3

1 ВСС 71751-проф. српског језика

1 ВШС 618511-инж.примењене 
фотографије

1 ССС 402600-електротехничар

4.
VII-105-153/09 
од 13.11.2009.

Туристичка 
организација Града 
Новог Сада

Нови Сад, 
Модене 1

4 ВСС 716500-дипл.менаџер у 
туризму

5.

VII-105-156/09-2  
од 13.11.2009.

Градска управа за 
здравство

Нови Сад, 
Жарка Зрењанина 2

1 ВСС 716800-дипл. правник

VII-105-156/09-3  
од 13.11.2009.

Градска управа за 
опште послове

Нови Сад, 
Жарка Зрењанина 2

1 ВСС 716800-дипл. правник

VII-105-156/09-4  
од 13.11.2009.

Градска управа за 
образовање

Нови Сад, 
Жарка Зрењанина 2

1 ВСС 716700-дипл.економиста

1 ССС 409900-матурант гимназије

VII-105-156/09-5  
од 13.11.2009.

Градска управа за 
инспекцијске 
послове

Нови Сад, 
Арсе Теодоровића 5

1 ВСС 716800-дипл. правник

VII-105-156/09-6  
од 13.11.2009.

Градска управа за 
спорт и омладину

Нови Сад,
Жарка Зрењанина 2

1 ВСС 717579-проф.физичког 
васпитања

1 ССС 409900 матурант гимназије

VII-105-156/09-7  
од 13.11.2009.

Градска управа за 
урбанизам и 
стамбене послове

Нови Сад,
Радничка 2

1 ВСС 716800-дипл. правник

1 ССС 400100-економски, 
технички, пољопривредни 
или саобраћајни техничар

VII-105-156/09-8  
од 13.11.2009.

Служба Скупштине 
Града Новог Сада

Нови Сад,
Жарка Зрењанина 2

1 ССС 409900-матурант гимназије

VII-105-156/09-9  
од 13.11.2009.

Служба извршних 
органа Града Новог 
Сада

Нови Сад,
Трг слободе 1

2 ВСС 716700-дипл.економиста
718220-дипл. психолог

VII-105-156/09-10  
од 13.11.2009.

Градска пореска 
управа

Нови Сад, Бул. 
Михајла Пупина 3

2 ВСС 716700-дипл.економиста (2)

6.

VII-105-157/09 од 
13.11.2009.

ДП "Дес" Нови Сад, Богдана 
Гарабантина 3

3 ВШС 616700-економиста за 
финансије (2)
616500-економиста за 
туризам

7.

VII-105-161/09 од 
13.11.2009.

ЈКП "Чистоћа" Нови Сад,
Сентандрејски пут 3

2 ВСС 716700-дипл.економиста

1 ВШС 718331-дипл.еколог

2 ССС 616700-економиста

405200-грађевин.техничар

402000-машински техничар

8.

VII-105-162/09 од 
13.11.2009.

ЈКП "Градско 
зеленило"

Нови Сад, Николе 
Тесле 11

2 ВСС 710100-дипл.инж.пољоприв.

1 ВШС 710900-дипл.инж.
шумарства

1 ССС 616699-менаџер у туризму

40010-пољоприв.техничар
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9. VII-105-165/09 од 
13.11.2009.

ДОО "Епицентар" Нови Сад, Вељка 
Петровића 6

1 ВШС 616700 економиста

10.

VII-105-167/09 од 
13.11.2009.

ЈП "Спортски и 
пословни центар 
Војводина"

Нови Сад, Сутјеска 2 6 ВСС 716700-дипл.економиста (3)
713100-дипл.инж.технолог.
716600-дипл.менаџер у 
туризму
717611-проф.географије

11.

VII-105-174/09 од 
16.11.2009.

Радиодифузна 
установа Војводине 
"Радиотелевизија 
Војводине”

Нови Сад, Игњата 
Павласа 3

3 ВСС
1 ВШС

718721-журналиста (3)
ВШС-сва занимања

   Средства су одобрена за запошљавање 30 приправника са    
   високом, 8 са вишом и 8 са средњом стручном спремом

Укупно 46

2. С обзиром да је Комисија утврдила да је од стране 
послодаваца исказана потреба за већим бројем при-
правника од броја тражених по Јавном позиву одлучено 
је да се избор послодаваца изврши по следећим крите-
ријумима:

-  да се средства одобре послодавцима који имају 
садржински добро урађен и детаљно разрађен про-
грам оспособљавања приправника за самосталан 
рад у струци,

- да се средства одобре послодавцима који имају 
могућности да квалитетно оспособе приправнике и 
код којих ће приправници након завршеног оспо-
собљавања и положеног приправничког испита за-
сновати радни однос на неодређено време и 

- да се умањи број тражених приправника послодав-
цима који су у својим захтевима исказали потребу 
за већим бројем приправника.

3. Средства се одобравају Кориснику средстава за 
финансирање месечне зараде приправника са припа-
дајућим порезима и доприносима у износу од 27.000,00 
динара.

4. Корисник средстава се обавезује да са незапосле-
ним лицима из тачке 1. ове одлуке заснује радни однос 
на одређено време у зависности од стручне спреме у 
трајању од 12, 9 односно 6 месеци.

5. Корисник средстава спроводи поступак заснивања 
радног односа и пријема приправника у року од 10 дана 
од дана достављања ове одлуке, с тим да радни од-
нос обавезно почне 15. децембра 2009. године када 
и почиње обавеза финансирања. По истеку овог ро-
ка, сматра се да је корисник средстава одустао од реа-
лизације Одлуке.

6. Уколико у року из тачке 5. ове одлуке Корисник 
средстава не реализује Одлуку одобриће се финанси-
рање програма подносиоцу пријаве коме нису одобрена 
средства за финансирање свих тражених приправника, 
применом критеријума из тачке 2. ове одлуке, па све до 
попуњавања утврђене квоте за реализацију овог про-
грама.

7. Међусобна права и обавезе између Националне 
службе за запошљавање – Филијала Нови Сад, Корис-
ника средстава и приправника регулисаће се уговором. 

Уговор потписан од стране Корисника средстава и 
приправника доставља се Националној служби за запо-
шљавање – Филијала Нови Сад у року од 10 дана од 
дана заснивања радног односа са приправником.

8. Ова одлука је коначна.
9. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-314/2009-II
2. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1201
На основу члана 59. став 1. тачка 2. Закона о запо-

шљавању и осигурању за случај незапослености 
(“Службени гласник Републике Србије”, број: 36/2009), 
члана 64. став 1. Закона о буџетском систему (“Службе-
ни гласник Републике Србије”, број: 54/2009) и члана 16. 
став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број: 43/2008), Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОТВАРАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА

1. Отвара се Буџетски фонд за финансирање актив-
не политике запошљавања (у даљем тексту Буџетски 
фонд), као евиденциони рачун у оквиру главне књиге 
Консолидованог рачуна Трезора Града Новог Сада, и то 
као индиректни корисник буџетских средстава у оквиру 
Градске управе за привреду.

2. Буџетски фонд се отвара у циљу евидентирања 
средстава намењених за финансирање активне поли-
тике запошљавања и обезбеђивања њиховог наменског 
коришћења на основу утврђеног програма у складу са 
Законом о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености.

3. Средства за рад обезбеђују се из прихода буџета, 
као и других извора у складу са законом.



1592. strana – Broj 50 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 15. decembar 2009.

4. Средства Буџетског фонда користе се наменски за 
реализацију програма активне политике запошљавања.

5. Буџетски фонд се оснива на неодређено време.
6. Буџетским фондом управља Градска управа за 

привреду.
7. Стручне и административно-техничке послове за 

Буџетски фонд обавља Градска управа за привреду.
8. Задужује се Градска управа за финансије за реа-

лизацију тачке 1. овог решења.
9. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

примењиваће се од 1. јануара 2010. године.
10. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 

Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-238/2009-II
2. децембар 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
          Др Саша Игић, с.р.

1202
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број: 43/2008), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ 

ГРУПЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА 
УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА ГРАДА НОВОГ САДА

I

Образује се Радна група за реализацију пилот про-
јекта унапређења енергетске ефикасности у систему 
јавног осветљења Града Новог Сада (у даљем тексту: 
Радна група).

II

Задатак Радне групе је да:
-  сачини и упути позив заинтересованим фирмама 

за уградњу опреме за тестирање за управљање 
нивоом осветљаја у за то одређеним блоковима 
јавног осветљења,

-  прати рад и функционалност уграђене опреме за 
тестирање,

-  припреми техничку документацију која ће бити 
саставни део документације приликом расписи-
вања тендера за избор најбољег понуђача за 
увођење система управљања нивоом осветљаја 
и потрошње електричне енергије у систему јавног 
осветљења Града Новог Сада, и

-  поднесе Градоначелнику Града Новог Сада Изве-
штај о реализацији пилог пројекта унапређења 
енергетске ефикасности у систему јавног ос-
ветљења Града Новог Сада.

III

Радна група има председника и шест чланова.

IV

У Радну групу именују се:
за председника:
 ДЕЈАН КОВАЧ, директор Агенције за енергетику 

Града Новог Сада
за чланове:
1.  САША ИГИЋ, заменик Градоначелника Града Но-

вог Сада;
2.  ЗОРИЦА НИНИЋ-СТУПАР, ЈП “Завод за изградњу 

Града” у Новом Саду;
3.  РАДОВАН ЂАЧАНИН, ЈП “Завод за изградњу Гра-

да” у Новом Саду;
4.  БРАНКО РАТКОВИЋ, ПД “Електровојводина” д.о.о;
5.  МИРКО ПЕТРОВИЋ, ПД “Електровојводина” д.о.о;
6.  МЛАДЕН КОЊОВИЋ, Агенција за енергетику Гра-

да Новог Сада.

V

Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Радне групе, обављаће Агенција за енергетику 
Града Новог Сада.

VI

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Но-
вог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2009-1923-Г
10. децембар 2009. године
НОВИ САД     Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1203
На основу члана 47. тачка 15. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – АТЕЉЕА НА 

ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ

I. Образује се Комисија за попис пословног простора 
– атељеа на Петроварадинској тврђави (у даљем текс-
ту: Комисија).
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II. Задатак Комисије је:
-  да изврши попис пословног простора – атељеа на 

Петроварадинској тврђави, као и свих простора 
на Петроварадинској тврђави који се користе у 
сврху атељеа,

-  да изврши преглед пословног простора – атељеа 
на Петроварадинској тврђави, и да о стању сваког 
појединачног пословног простора – атељеа сачи-
ни службену белешку и фото документацију,

-  да изврши увид у документацију корисника пос-
ловног простора – атељеа на Петроварадинској 
тврђави, као и документацију којом располаже 
Јавно предузеће “Пословни простор” и Градска 
управа за културу у вези са правом коришћења 
атељеа, и с тим у вези утврди постојање односно 
непостојање правног основа за коришћење 
атељеа сваког корисника атељеа,

-  да сачини Извештај о прегледу пословног просто-
ра и чињеницама које могу бити релевантне за 
доношење појединачних одлука у вези са ко-
ришћењем пословног простора – атељеа, и до-
стави га Градоначелнику Града Новог Сада и 
Градском већу Града Новог Сада, заједно са пред-
логом о додели пословног простора – атељеа на 
Петроварадинској тврђави.

III. Комисија има председника, заменика председни-
ка, шест чланова и њихове заменике.

IV. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за културу.

V. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2009-578-II
7. децембар 2009. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1204
На основу члана 47. тачка 15. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – АТЕЉЕА НА 

ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ

I. У Комисију за попис пословног простора – атељеа 
на Петроварадинској тврђави, именују се:

За председника:
1.  АНДРЕЈ БУРСАЋ, члан Градског већа Града Новог 

Сада
За заменика председника:
-  Др ЈЕЛЕНА АТАНАЦКОВИЋ ЈЕЛИЧИЋ, члан Град-

ског већа Града Новог Сада
За члана:
2. ВЛАДИМИР КОПИЦЛ, помоћник Градоначелника 

Града Новог Сада,

За заменика члана:
- ГОРАН БОЛИЋ, помоћник Градоначелника Града 

Новог Сада,

За члана:
3.  ТИЈАНА ПАВЛОВ, начелник Градске управе за 

културу Града Новог Сада,
За заменика члана:
-  ДЕЈАНА ШРАНЦ, заменик начелника Градске уп-

раве за културу Града Новог Сада,

За члана:
4.  ЛИДИЈА ЈАРАМАЗ ЛИСИЦА, Градски јавни пра-

вобранилац Града Новог Сада,
За заменика члана:
-  СНЕЖАНА КНЕЖЕВИЋ, заменик Градског јавног 

правобраниоца Града Новог Сада,

За члана:
5. СЛОБОДАНКА БАБИЋ, дипл. инж. архитектуре, 

Завод за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада,

За заменика члана:
-  МИРОСЛАВ МАТИЋ, дипл. правник, Завод за за-

штиту споменика културе Града Новог Сада,

За члана:
6.  КСЕНИЈА БЛАЖИЋ, дипл. правник, ЈП “Пословни 

простор” Нови Сад,
За заменика члана:
-  ДЕЈАН РАПАИЋ, дипл. инж. архитектуре, ЈП “Пос-

ловни простор” Нови Сад,

За члана:
7.  БОРИВОЈ ПОПРЖАН, сликар, Удружење грађана 

“Ликовни круг”,
За заменика члана:
-  СЛОБОДАН БОДУЛИЋ, академски вајар, Удру-

жење грађана “Ликовни круг”.

II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2009-579-II
7. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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1205
На основу члана 47. тачка 13. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), У складу са Одлуком о Национал-
ном савету за децентрализацију Републике Србије 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 21/2009), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИЛЕНА ПОПОВИЋ СУБИЋ, чланица Градског 
већа Града Новог Сада, именује се за члана у Нацио-
налном савету за децентрализацију Републике Србије, 
као представник Града Новог Сада.

II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2009-1873-Г
1. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1206
На основу члана 100. став 1. Закона о заштити жи-

вотне средине (“Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 135/2004 и 36/2009), члана 64. став 1. Закона о 
буџетском систему (“Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 54/2009) и члана 16. став 2. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОТВАРАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Отвара се буџетски фонд за заштиту животне сре-
дине (у даљем тексту: Буџетски фонд), као евиденцио-
ни конто у оквиру главне књиге Консолидованог рачуна 
Трезора Града Новог Сада, и то као индиректни корис-
ник буџетских средстава у оквиру Градске управе за за-
штиту животне средине.

2. Буџетски фонд се отвара у циљу евидентирања 
средстава остварених од накнаде за загађивање жи-
вотне средине, нанаде за загађивање животне средине 
у подручјима од посебног државног интереса и накнаде 
за заштиту и унапређивање животне средине и обез-
беђивања њиховог наменског коришћења на основу 
утврђеног програма у складу са Законом о заштити жи-
вотне средине.

3. Приходи Буџетског фонда су накнаде остварене у 
складу са Законом о заштити животне средине, и то:

1)  део накнаде за загађивање животне средине (члан 
85.),

2)  део накнаде за загађивање животне средине у 
подручјима од посебног државног интереса (члан 
85а.),

3)  накнада за заштиту и унапређивање животне сре-
дине (члан 87.) и

4)  други приходи у складу са законом.

4. Средства Буџетског фонда користе се наменски за 
реализацију програма заштите животне средине.

5. Буџетски фонд се оснива на неодређено време.
6. Буџетским фондом управља Градска управа за за-

штиту животне средине.
7. Стручне и административно-техничке послове за 

Буџетски фонд обавља Градска управа за заштиту жи-
вотне средине.

8. Задужује се Градска управа за финансије за реа-
лизацију тачке 1. овог решења.

9. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
примењиваће се од 1. јануара 2010. године.

10. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-1/2009-332-II
2. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1207
На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ 
БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ, ОДНСОНО УПОТРЕБНЕ 

ДОЗВОЛЕ И РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
УТВРЂИВАЊЕ ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ 

БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ, ОДНОСНО УПОТРЕБНЕ 
ДОЗВОЛЕ

I

Престаје да важи Решење о образовању Комисије за 
утврђивање објеката изграђених без грађевинске, одно-
сно употребне дозволе (“Службени лист Града Новог 
Сада”, бр. 1/2005, 12/2005, 9/2008, 46/2008 и 17/2009).

II

Престаје да важи Решење о именовању председни-
ка и чланова Комисије за утврђивање објеката изграђе-
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них без грађевинске односно употребне дозволе 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 46/2008).

III

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Но-
вог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2009-1790-Г
18. новембар 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
           Др Саша Игић, с.р.

1208
На основу члана 11. став 3. Одлуке о оснивању Стам-

бено-кредитног пронаталитетног фонда Града Новог 
Сада и о условима и начину располагања средствима 
Фонда (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
47/2006), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН СТАМБЕНО-
КРЕДИТНОГ ПРОНАТАЛИТЕТНОГ ФОНДА 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2009. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Финансијски план Стамбено-
кредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада за 
2009. годину, који је донео Управни одбор Стамбено-
кредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада, 
на 7. седници од 27. августа 2009. године.

II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-180/2009-II
24. новембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1209
На основу члана 3. став 3. Одлуке о начину и усло-

вима пружања правне помоћи грађанима на територији 
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 46/2009) Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРУЖАЊУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

ВАН СЕДИШТА БИРОА ЗА ПРУЖАЊЕ 
ПРАВНЕ ПОМОЋИ

I. Грађанима који имају пребивалиште или боравиш-
те на територији Града Новог Сада, правна помоћ пру-
жаће се ван седишта Бироа за пружање правне помоћи, 
према следећем распореду:

-  сваког првог понедељка у месецу у времену од 
8,30 часова до 14,00 часова у просторијама Мес-
не канцеларије Ветерник,

-  сваког првог уторка у месецу у времену од 8,30 
часова до 14,00 часова у просторијама Месне кан-
целарије Футог,

-  сваке прве среде у месецу у времену од 8,30 ча-
сова до 14,00 часова у просторијама Месне кан-
целарије Бегеч,

-  сваког првог четвртка у месецу у времену од 8,30 
часова до 14,00 часова у просторијама Месне кан-
целарије Руменка,

-  сваког другог понедељка у месецу у времену од 
8,30 часова до 14,00 часова у просторијама Мес-
не канцеларије Кисач,

-  сваког другог уторка у месецу у времену од 8,30 
часова до 14,00 часова у просторијама Месне кан-
целарије Степановићево,

-  сваке друге среде у месецу у времену од 8,30 ча-
сова до 11,00 часова у просторијама Месне кан-
целарије Ченеј, а у времену од 11,15 часова до 
14,00 часова у просторијама Месне канцеларије 
Пејићеви салаши – Немановци,

-  сваког другог четвртка у месецу у времену од 8,30 
часова до 14,00 часова у просторијама Месне кан-
целарије Каћ,

-  сваког трећег понедељка у месецу у времену од 
8,30 часова до 14,00 часова у просторијама Мес-
не канцеларије Будисава,

-  сваког трећег уторка у месецу у времену од 8,30 
часова до 14,00 часова у просторијама Месне кан-
целарије Ковиљ,

-  сваке треће среде у месецу у времену од 8,30 ча-
сова до 14,00 часова у просторијама Месне кан-
целарије Петроварадин,

-  сваког трећег четвртка у месецу у времену од 8,30 
часова до 14 часова у просторијама Месне канце-
ларије Сремска Каменица,

-  сваког четвртог понедељка у месецу у времену од 
8,30 часова до 14,00 часова у просторијама Мес-
не канцеларије Буковац,

-  сваког четвртог уторка у месецу у времену од 8,30 
часова до 14,00 часова у просторијама Месне кан-
целарије Стари Лединци, и

-  сваке четврте среде у месецу у времену од 8,30 
часова до 14,00 часова у просторијама Месне кан-
целарије Лединци.

II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-270/2009-II
26. новембар 2009. године
НОВИ САД     Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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1210
На основу члана 47. став 1. тачка 4. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I

Даје се сагласност на Правилник о изменама Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова Ту-
ристичке организације Града Новог Сада, број: 17/11/09-
2 који је донео директор Туристичке организације Града 
Новог Сада 17. новембра 2009. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Но-
вог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-304/2009-II
19. новембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1211
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  ЗА ИЗРАДУ 
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ 

ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Образује се Комисија за израду Локалног акционог 
плана политике за младе Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да:
-  анализом стања утврди  проблеме младих у Гра-

ду Новом Саду у области образовања, запошља-
вања, здравља и културе, у коришћењу слободног 
времена, безбедности, укључивању у друштво и 
изградњу цивилног друштва, волонтерском раду, 
мобилности и информисању, заштити животне 
средине и одрживом развоју и социјалној политици;

-  предложи мере за њихово решавање и начин и 
поступак спровођења тих мера за период  од 
2010. до 2014. године; и

-  на основу извршене анализе, у складу са предло-
женим мерама, изради текст припремљен за 
Нацрт Локалног акционог плана политике за мла-
де Града Новог Сада и достави га Градској управи 
за спорт и  омладину Града Новог Сада.

III. Комисија има председника и 134 члана. 
У циљу реализације задатака из тачке II. овог ре-

шења, чланови  Комисије се распоређују у 11 радних 
група:

 1.  Образовање младих;
 2.  Запошљавање младих;
 3.  Здравље младих;
 4.  Култура;
 5.  Слободно време младих;
 6.  Безбедност младих;
 7.  Активно укључивање младих у друштво и из-

градњу цивилног друштва;
 8.  Волонтерски рад;
 9.  Мобилност и информисање младих;
10.  Заштита животне средине и одрживи развој;
11.  Социјална политика према младима.

IV. Радне групе из тачке III. овог решења чине: пред-
седник, заменик председника, координатор, заменик 
координатора и чланови.

V. Административне и техничке послове за потребе 
Комисије и радних група из тачке III. овог решења 
обављаће Градска управа за спорт и омладину Града 
Новог Сада.

VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕНИК
Број: 6-610/2009-II
17. новембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1212
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ 
ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Комисију за израду Локалног акционог плана по-
литике за младе Града Новог Сада именују се:

-  За председника: Александар Кравић, члан 
Градског већа Града Новог Сада

1. Радна група: Образовање младих
-  за председника: Милан Ђукић, члан Градског 

већа Града Новог Сада
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-  за заменика председника: Зоран Кузељевић, на-
челник Градске управе за образовање

-  за координаторку: Снежана Бачлија, Балкан Идеа
-  за заменика координаторке: Владимир Крстић, 

Омладински клуб

- за чланове и чланице:
 Марија Гајић, Градска управа за образовање
 Радмила Зећировић, Градска управа за социјал-
ну и дечју заштиту

 Мирко Каракаш, директор Новосадског отво-
реног универзитета 

 Ана Маринковић, Удружење “Ентузијазам мла-
дих против наркоманије”

 Данијела Радић, Центар за омладински рад
 Дашко Милиновић, Алтернативна културна 
организација

 Дејан Ачански, Волонтерски центар Војводине
 Илија Јованов, Савез студената Универзите-
та у Новом Саду

 Немања Предојевић, Гимназија “Ј. Ј. Змај”
 Бојана Перић Пркосовачки, Медицинска школа 

“7. април”
 Наталија Жунар, Лига социјалдемократа Војво-
дине

 Маша Миленковић,  Демократска странка Србије

2. Радна група: Запошљавање младих
-  за председника: Марко Наранчић, глан Град-

ског већа Града Новог Сада
-  за заменика председника: Зоран Ивошевић, 

Канцеларија за локални економски развој
-  за координаторку: Драгана Панин, Екуменска 

хуманитарна организација
-  за заменика координаторке: Борис Негели, Уд-

ружење грађана “Рес Полис”

- за чланове и чланице:
 Љубица Савић, Градска управа за привреду 
 Владимир Козбашић, Развојни фонд за младе
 Никола Радман, Удружење грађана “Рес Полис”
 Соња Шовљански, Универзитет у Новом Саду 

- Центар за развој каријере
 Милица Јовичић, Гимназија “Исидора Секулић”
 Милорад Поњавић, Лига социјалдемократа Војво-
дине 

 Лука Марић, Нови Сад, Лазара Стејина 13
 Биљана Симоновић, Нови Сад, Балзакова 29
 Бојан Божовић, Нови Сад, Клисански пут 125

3. Радна група: Здравље младих
-  за председницу: Александра Новаков Микић, 

чланица Градског већа Града Новог Сада
-  за заменицу председнице: Мила Уверић Радо-

вић, начелница Градске управе за здравство 

-  за координаторку: Тамара Боровица, Омладин-
ска невладина организација

-  за заменика координаторке: Милош Дејановић, 
Медицинска школа “7. април”

- за чланове и чланице:

 Соња Шушњевић, Институт за јавно здравље 
Војводине

 Лидиа Туро, Завод за здравствену заштиту 
студената

 Бранка Гајин, Дом здравља “Нови Сад”
 Данијела Будиша, Клинички центар Војводине
 Светлана Кузмановић, Институт за заштиту 
деце и омладине Војводине

 Николина Милошевић, Црвени крст Новог Сада 
- Градска организација

 Дарко Лазаревић, Омладина ЈАЗАС-а
 Татјана Јездимировић, Инжењери заштите жи-
вотне средине

 Небојша Ђурасовић, Удружење Ентузијазам 
младих против наркоманије

 Александра Бабић, Медицинска школа “7. април”
 Бојан Дрмоњић, Нови Сад, Косанчић Ивана 22

4. Радна група: Култура

-  за председника: Андреј Бурсаћ, члан Градског 
већа Града Новог Сада

-  за заменицу председника: Тијана Павлов, на-
челница Градске управе за културу

-  за координатора: Александар Опарница, Сту-
дентски културни центар

-  за заменицу координатора: Маријана Пеновић, 
Балетска школа

- за чланове и чланице:

 Катарина Новаковић, Градска библиотека Нови 
Сад

 Жељко Кларић, Алтернативна културна орга-
низација

 Марко Гаић, Центар за нове медије куда.орг
 Саша Асентић, Удружење грађана “Пер.арт”
 Александра Брешћански, КУУ “Тесларт”
 Ђорђе Живанчев, Удружење грађана и грађан-
ки “Лига друштвене једнакости”

 Десанка Козаров, Балeтска школа
 Горан Сегединац, Г17 плус
 Александра Олетић, Нови Сад, Улица V 51
 Сања Ловрен, Нови Сад, Јоксима Новића 27
 Леа Јанковић Крајнц, Нови Сад, Валентина 
Водника 13

 Ксенија Хајдуковић, Нови Сад, Валентина Во-
дника 10

 Страхиња Милановић, Нови Сад, Булевар 
Слободана Јовановића 13
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5. Радна група: Слободно време младих
-  за председницу: Соња Кончар Ничић, начелни-

ца Градске управе за спорт и омладину
-  за заменицу председнице: Лидија Томаш, начел-

ница Градске управе за комуналне послове
-  за координаторку: Маја Цигановић, Демократс-

ка странка
-  за заменика координаторке: Предраг Зарић, Хел-

синшки одбор за људска права у Србији

- за чланове и чланице:
 Срђан Јаковљев, Градска управа за инсекцијске 
послове

 Љиљана Маширевић, Градска библиотека 
 Љиљана Гантар, Новосадски отворени универ-
зитет

 Далиборка Ђуровски, Центар за омладински рад
 Александра Александровић, Удружење грађана  

"Пхралипе"
 Јастра Стевановић, "Мала срећна колонија" 
Центар за децу и омладину

 Жељка Ђерић, Гимназија "Исидора Секулић"
 Драгана Четић, Народна партија
 Драгана Стевовић, Народна партија
 Катарина Голубовић, Нови Сад, Стевана Мило-
ванова 6

 Човић Светислав, Нови Сад, Радомира Раше 
Радујкова 16

6. Радна група: Безбедност младих
-  за председницу: Гордана Пушић, чланица Град-

ског већа Града Новог Сада
-  за заменика председнице: Жељко Радуловић, 

начелник Градске управе за инспекцијске 
послове

-  за координатора: Милисав Милинковић, Цен-
тар за омладински рад

-  за заменика координатора: Јанко Фејди, Демок-
ратска странка

- за чланове и чланице:
 Биљана Радовановић, Градска управа за културу
 Весна Рајић, Градска управа за саобраћај и пу-
теве

 Милан Бељић, Нови Сад, Томе Хаџића 6
 Милана Машић, Нови Сад, Милана Јешића Ибре 3
 Никола Јандрић, Нови Сад, Здравка Челара 106

7. Радна група: Активно укључивање младих у 
друштво и изградња цивилног друштва

-  за председницу: Милена Поповић Субић, чла-
ница Градског већа Града Новог Сада

-  за заменицу председнице: Ружица Колопић, на-
челница Градске управе за опште послове

-  за координатора: Небојша Стајчић, Г17 плус
-  за заменицу координатора: Маријана Родић, 

Центар за омладински рад

- за чланове и чланице:
 Радослава Доловац, Градска управа за опште 
послове

 Драгана Радановић, Црвени крст Новог Сада - 
Градска организација

 Лазар Човс, Покрет горана Новог Сада
 Јована Милиновић, Хелсиншки одбор за људска 
права

 Ивана Станишић, Омладински савет Новог Сада
 Бојана Јованић, Стваралачка омладина Новог 
Сада

 Соња Бјекић, Нови Сад, Алексе Шантића 23
 Марко Вејиновић, Нови Сад, Вере Павловић 4
 Милован Гушавац, Нови Сад, Футошка 69

8. Радна група: Волонтерски рад
-  за председника: Живко Макарић, члан Градског 

већа Града Новог Сада
-  за заменицу председника: Иванка Чубрило, на-

челница Градске управе за привреду 
- за координатора: Милован Савић, Волонтерс-

ки центар Војводине
-  за заменицу координатора: Славица Рани-

сављев, Центар "Срце"

- за чланове и чланице:
 Ања Јегарски, Градска управа за прописе
 Тамара Благојевић, Екуменска хуманитарна ор-
ганизација

 Феми Алишани, Удружење Ентузијазам младих 
против наркоманије

 Ивана Панић, Гимназија "Светозар Марковић"
 Стефан Дугајлић, Нови Сад, Сељачких буна 11
 Радомир Хаџибабић, Нови Сад, Павла Папа 23
 Никола Маринковић, Нови Сад, Шекспирова 3

9. Радна група: Мобилност и информисање младих
-  за председника: Синиша Бубњевић, члан Град-

ског већа Града Новог Сада
-  за заменика председника: Андреја Томашевић, 

директор ЈП Градски информативни цен-
тар "Аполо"

-  за координаторку: Милица Николетић, Омла-
динска невладина организација         

-  за заменицу координаторке: Ивана Волф, Бал-
кан Идеа

- за чланове и чланице:
 Милијана Тешин, Градкса управа за комуналне 
послове

 Татјана Ванић, Градска управа за привреду
 Сања Илић, Градска управа за културу 
 Иван Ковачевић, Креативно едукативни центар
 Никола Јелавић, Удружење грађана и грађанки 

"Лига друштвене једнакости"
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 Марина Грња, Балкан Идеа
 Јелена Милић, БЕСТ - удружење Европских 
студената технике

 Милован Божић, Демократска странка Србије
 Александар Дураковић, Нови Сад, Каће Дејано-
вић 12

10. Заштита животне средине и одрживи развој
-  за председницу: Јелена Атанацковић Јеличић, 

чланица Градског већа Града Новог Сада
-  за заменицу председнице: Александра Јовано-

вић Галовић, начелница Градске управе за 
заштиту животне средине

-  за координатора: Игор Јездимировић, Инжење-
ри заштите животне средине

-  за заменицу координатора: Јелена Радојчић, 
Покрет горана Новог Сада

- за чланове и чланице:
 Катица Коберски, Управа за заштиту животне 
средине

 Марија Јевтић, Иститут за јавно здравље 
 Марко Туцаков, Друштво за заштиту и проуча-
вање птица Војводине

 Ана Мерганц, Гимназија "Исидора Секулић"
 Ивана Рашковић, Гимназија "Исидора Секулић"
 Марко Ђурић, Средња школа "Светозар Миле-
тић"

 Марко Шћибан, Нови Сад, Бате Бркића 18
 Милица Радановић, Нови Сад, Булевар кнеза 
Милоша 29

 Димитрије Радишић, Нови Сад, Момчила Тапа-
вице 12

 Миља Обрадовић, Нови Сад, Младена Лесковца 9

11. Социјална политика према младима
-  за председницу: Сања Стојановић, чланица 

Градског већа Града Новог Сада
-  за заменицу председнице: Вера Гркавац, начел-

ница Градске управе за социјалну и дечју за-
штиту

-  за координаторку: Биљана Ракић, "СОС теле-
фон за жене и децу жртве насиља"

-  за заменика координаторке: Никола Црнић, Еку-
менска хуманитарна организација

- за чланове и чланице:
 Синиша Врховац, Градска управ за образовање
 Татјана Латов, Градска управа за социјалну и 
дечју заштиту

 Светлана Ивановић, Удружење за помоћ завис-
ницима "Раскршће"

 Владимир Шалбут, Удружење Ентузијазам мла-
дих против наркоманије

 Дајана Дамјановић, Центар живети усправно

 Тамара Бошкић, Друштво за заштиту мен-
талног здравља ратних ветерана и жртава 
ратова 1991 - 1999. година

 Ивана Плотан, Нови Сад, Краљевића Марка 3

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕНИК
Број: 6-611/2009-II
17. новембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1213
На основу члана 18. став 1. Одлуке о уређењу Града 

(“Службени лист Града Новог Сада”, број 53/2008), Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА ОПШТЕ И КОМУНАЛНО 

УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

I. ДРАГИ БУЛАТОВИЋ, дипл. инж. грађевине, Градска 
управа за инспекцијске послове, разрешава се дужности 
члана Комисије за опште и комунално уређење Града.

II. СРЂАН ЈАКОВЉЕВ, дипл. правник, Градска упра-
ва за инспекцијске послове, именује се за члана Коми-
сије за опште и комунално уређење Града.

III. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕНИК
Број: 352-2401/2009-II
13. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1214
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 52/2008), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Владислава Турчиновић, дипломирани правник 
разрешава се дужности помоћника начелника Градске 
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управе за прописе, са 25. новембром 2009. године, због 
постављења на нову дужност.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2009-1818-Г
25. новембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

1215
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА УЗ 
ПАРКИРАЛИШТЕ ПОРЕД СТАДИОНА 

“КАРАЂОРЂЕ” – ПЛАТО СПЦ 
“ВОЈВОДИНА”

1. Одређује се заштита пешачких површина уз пар-
киралиште поред стадиона “Карађорђе” – плато СПЦ 
“Војводина”, постављањем металних стубића.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да постави металне стубиће 
према Пројекту техничког регулисања саобраћаја, број 
4620 од 4. децембра 2009. године, који је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Јавног 
предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду.

3. Рок за извршење овог решења је 25. јануар 2010. 
године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4036/2009 
9. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1216
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

МАЈЕВИЧКОЈ И МАРОДИЋЕВОЈ УЛИЦИ У 
НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у Мајевич-
кој и Мародићевој улици у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 4610 од 17. новемб-
ра 2009. године, који је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигна-
лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 10. децембар 
2009. године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3847/2009 
24. новембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1217
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
ЈИРЕЧЕКОВОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у Јирече-
ковој улици у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 4567 од 19. новем-
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бра 2009. године, који је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигна-
лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 10. децембар 
2009. године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3848/2009 
24. новембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1218
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ 

УЛИЦЕ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ У КАЋУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у делу 
Улице Николе Тесле у Каћу.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 4527 од 11. новемб-
ра 2009. године, који је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигна-
лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 10. децембар 
2009. године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3797/2009 
24. новембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1219
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ 
ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО” У УЛИЦАМА 

МИЛЕТИЋЕВОЈ, ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ, 
БРАНИМИРА ЋОСИЋА, НА ТРГУ 

КОМЕНСКОГ И У УЛИЦИ КАЛМАНА 
ЛАНГА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у зони 
објеката Предшколске установе “Радосно детињство” у 
улицама Милетићевој, Златне Греде, Бранимира Ћо-
сића, на Тргу Коменског и у Улици Калмана Ланга у Но-
вом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 4526 од 3. новемб-
ра 2009. године, који је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигна-
лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 25. децембар 
2009. године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3645/2009 
3. децембар 2009. године
НОВИ САД    Начелник

   Радивој Павлов, с.р.

1220
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ УЛИЦИ У РАСКРСНИЦИ 
СА УЛИЦОМ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА У 

СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у Желе-
зничкој улици у Сремској Каменици, којом се забрањује 
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заустављање и паркирање у раскрсници са Улицом вој-
воде Путника.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризо-
наталне и вертикалне сигнализације према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја, број 4449 од 24. ав-
густа 2009. године, који је израдила Служба за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигна-
лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 11. децембар 
2009. године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3922/2009 
30. новембар 2009. године
НОВИ САД        Начелник

Радивој Павлов, с.р.

1221
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 
ДЕЛУ УЛИЦЕ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 

У БЕГЕЧУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја на делу 
Улице Светозара Марковића у Бегечу.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 3522 од 24. марта 
2008. године, који је израдило Одељење за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за из-
градњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигнали-
зацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 25. јануар 2010. 
године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4060/2009 
9. децембар 2009. године
НОВИ САД
              Начелник

  Радивој Павлов, с.р.

1222
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 

ВИШЕ РАСКРСНИЦА У БУКОВЦУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја на више 
раскрсница у Буковцу и то: на раскрсници Трга жртава 
геноцида и Улице 22. августа, на раскрсници Трга жрта-
ва геноцида и Улице Ђуре Јакшића, на раскрсници Трга 
жртава геноцида и Улице Светозара Милетића и на 
раскрсници улица Карађорђеве и Видовданске.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 4004 од 21. јануара 
2009. године, који је израдила Служба за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за из-
градњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигнали-
зацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог Решења је 20. јануар 2010. 
године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4029/2009 
8. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1223
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОСАДКОМ ПУТУ 
У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена и допуна саобраћајне сигна-
лизације на Новосадском путу у Новом Саду од Сом-
борске рампе до семафора код Месне заједнице “Ве-
терник”.
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2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 3681 од 16. јуна 
2008. године, који је израдило Одељење за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за из-
градњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигнали-
зацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 31. јануар 2010. 
године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4041/2009 
9. децембар 2009. године
НОВИ САД        Начелник

Радивој Павлов, с.р.

1224
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ 
ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА У КОВИЉУ

1. Одређује се постављање успоривача брзине и са-
обраћајне сигнализације у Улици војвођанских бригада 
у Ковиљу.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши постављање успорива-
ча брзине и саобраћајне сигнализације према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја, број 4358 од 23. но-
вембра 2009. године, који је израдило Одељење за раз-
вој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод 
за изградњу Града” у Новом Саду, и да постављену сиг-
нализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 15. децембар 
2009. године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3924/2009 
30. новембар 2009. године
НОВИ САД
        Начелник

    Радивој Павлов, с.р.

1225
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 41/2009), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНОГ 
ОГЛЕДАЛА У РАСКРСНИЦИ УЛИЦА 

ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА И БРАНКА ЋОПИЋА 
У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање саобраћајног огледала у 
раскрсници улица Ћирила и Методија и Бранка Ћопића 
у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту, број 4686 од 3. децембра 2009. године, који је 
израдило Одељење за развој и управљање саоб-
раћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у 
Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 20. јануар 2010. 
године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4064/2009 
10. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1226
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У СТАМБЕНОМ БЛОКУ 
ОМЕЂЕНОМ УЛИЦАМА МАКСИМА ГОРКОГ, 
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА И БУЛЕВАРОМ 

ОСЛОБОЂЕЊА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализа-
ције у стамбеном блоку омеђеном улицама Максима 
Горког, Димитрија Туцовића и Булеваром ослобођења у 
Новом Саду.



1604. strana – Broj 50 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 15. decembar 2009.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 3688 од 18. јуна 
2008. године, који је израдила Служба за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за из-
градњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигнали-
зацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 25. децембар 
2009. године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3984/2009 
7. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1227
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 41/2009), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО 

МЕСТО ПЕТРОВАРАДИН

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализа-
ције за насељено место Петроварадин.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту, број 4486 од 3. новембра 2009. године, који је 
израдило Одељење за развој и управљање саоб-
раћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у 
Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 31. март 2010. го-
дине.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4063/2009 
10. децембар 2009. године
НОВИ САД    Начелник

   Радивој Павлов, с.р.

1228
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАБРАНИ ЗАУСТАВЉАЊА И 

ПАРКИРАЊА НА ПРИЛАЗУ ПЛАТОУ 
ИСПРЕД СЛУЖБЕНОГ УЛАЗА У “СПОРТСКИ 

ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА” У 
СУТЈЕСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се забрана заустављања и паркирања 
на прилазу платоу испред службеног улаза у “Спортски 
пословни центар Војводина” у Сутјеској улици у Новом 
Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 3949 од 26. новем-
бра 2008. године, који је израдила Служба за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигна-
лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 25. децембар 
2009. године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3986/2009 
7. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1229
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ЈЕДНОСМЕРНОГ 

САОБРАЋАЈА У УЛИЦИ ПЕТРА ДРАПШИНА 
У ФУТОГУ

1. Одређује се једносмеран саобраћај у Улици Петра 
Драпшина у Футогу, од Улице цара Лазара до Пионирс-
ке улице.
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2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 3135 од 14. маја 
2007. године, који је израдила Служба за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за из-
градњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигнали-
зацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 25. децембар 
2009. године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3985/2009 
7. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1230
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ КОЛСКОГ ПРИЛАЗА КОД 
КУЋНОГ БРОЈА 9 У УЛИЦИ ИЛИЈЕ 
ОГЊАНОВИЋА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита колског прилаза код кућног 
броја 9 у Улици Илије Огњановића у Новом Саду, пос-
тављањем металних стубића.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да постави металне стубиће 
према Пројекту техничког регулисања саобраћаја, број 
4636 од 24. новембра 2009. године, који је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Јавног 
предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду.

3. Рок за извршење овог решења је 11. децембар 
2009. године.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3923/2009 
30. новембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1231
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта 
на територији Града Новог Сада (“Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 45/2008, 6/2009, 23/2009, 33/2009 и 
36/2009), у тачки IV. подтачка 40. мења се и гласи:

“40. у Хиландарској улици, са 53 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број ПС0130-01 из новембра 2009. године, 
који је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг 
сервис” Нови Сад,”

У тачки IV. подтачка 41. мења се и гласи:

“41 на Житном тргу, са 36 паркинг-места, према Про-
јекту број ПС0131 из септембра 2006. године, који је из-
радило Јавно комунално предузећа “Паркинг сервис” 
Нови Сад,”

У тачки IV. подтачка 48. мења се и гласи:

“48. у Улици Арсе Теодоровића, са 29 паркинг-места, 
према Пројекту број 4618 из новембра 2009. године, 
који је израдио Завод.”,

У тачки IV. подтачка 61. мења се и гласи:

“61. у Улици војводе Путника, са 17 паркинг-места, 
према Пројекту број 4459 од 28. августа 2009. године, 
који је израдио Завод”,

После подтачке 63. брише се”.” и замењује “,” и до-
дају се подтачке 64. и 65. које гласе:

“64. у Улици Ђуре Јакшића, са 10 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 4556 од 21. октобра 2009. године, који 
је израдио Завод и

65. у Натошевићевој улици, са 3 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 4569 од 22. октобра 2009. године, који 
је израдио Завод.”

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад да: - паркиралишта уреди, опре-
ми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са 
пројектима техничког регулисања саобраћаја, и 

- да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за 
коришћење паркиралишта.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Јавно предузеће “Завод за изградњу Гра-
да” у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне 
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

V. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 
2009. године.
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VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3818/2009 
19. новембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1232
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 
ЗА БИЦИКЛЕ У УЛИЦИ ЂУРЕ ЈАКШИЋА У 

НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за бицикле у 
Улици Ђуре Јакшића у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнали-
зацију, према Пројекту техничког регулисања саобра-
ћаја број 4251 од 12. јуна 2009. године, који је израдило 
Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом 
Саду (у даљем тексту: Завод).

III. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне 
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Завод.

V. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 
2009. године.

VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3819/2009 
19. новембар 2009. године
НОВИ САД       Начелник

Радивој Павлов, с.р.

Служба Скупштине Града Новог Сада

1233
На основу члана 14. Одлуке о Служби Скупштине 

Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 4/2005), секретар Скупштине Града Новог Сада до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е

1. МИРА МАРЧЕТИЋ, дипл. правник, поставља се за 
помоћника шефа Сектора за скупштинске послове у 
Служби Скупштине Града Новог Сада, од 15. децембра 
2009. године.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
Број: 474/2009-I
8. децембар  2009. године
НОВИ САД           Секретар

Ева Хабеншус, с.р.
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S A D R @ A J

ГРАД НОВИ САД 

Скупштина

1191 План детаљне регулације простора на-
 мењеног пословању на улазним прав-
 цима на делу парцеле број 309/1 КО 
 Нови Сад III 1567

1192  План детаљне регулације станице за 
 снабдевање горивом уз пут Беочин – 
 Сремска Каменица у Сремској Каменици 1574

Градско веће

1193 Решење о изменама Решења о Програ-
 му инвестиционих активности за основне 
 школе за 2009. годину 1580

1194 Решење о изменама Решења о Програ-
 му инвестиционих активности за средње 
 школе за 2009. годину 1583

1195 Решење о изменама Решења о Програ-
 му инвестиционих активности за Пред-
 школску установу “Радосно детињство” 
 Нови Сад, за 2009. годину 1585

1196 Решење о измени Програма инвести-
 ционих активности Завода за здрав-
 ствену заштиту радника Нови Сад за 
 2009. годину 1587

1197 Решење о изменама Програма инвести-
 ционих активности и текућег одржавања 
 Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад 
 за 2009. годину 1587

1198 Решење о изменама Решења о утврђи-
 вању Програма у области културе и 
 уметности, које реализују одређене уста-
 нове или организације током целе годи-
 не, и Програма у области културе и уме-
 тности, које остварују организације лица 
 са посебним потребама, за 2009. годину 1588

1199 Решење о постављењу заменика на-
 челника Градске управе за здравство
 (Владислава Турчиновић) 1589

Градоначелник

1200 Одлука о избору послодаваца са тери-
 торије Града Новог Сада којима се одо-
 бравају средства за запошљавање 46 
 приправника на одређено време 1589

1201 Решење о отварању буџетског фонда 
 за финансирање активне политике за-
 пошљавања 1591

1202 Решење о образовању и именовању 
 Радне групе за реализацију пилот про-
 јекта унапређења енергетске ефика-
 сности у систему јавног осветљења 
 Града Новог Сада 1592

1203 Решење о образовању Комисије за 
 попис пословног простора – атељеа 
 на Петроварадинској тврђави 1592

1204 Решење о именовању председника, за-
 меника председника, чланова и замени-
 ка чланова Комисије за попис пословног 
 простора – Атељеа на Петроварадинској 
 тврђави 1593

1205 Решење о именовању члана у Нацио-
 налном савету за децентрализацију 
 Републике Србије, као представника 
 Града Новог Сада (Милена Поповић-
 Субић) 1594

1206 Решење о отварању буџетског фонда 
 за заштиту животне средине 1594

1207 Решење о престанку важења Решења 
 о образовању Комисије за утврђивање 
 објеката изграђених без грађевинске, 
 односно употребне дозволе и Решења 
 о именовању председника и чланова 
 Комисије за утврђивање објеката изгра-
 ђених без грађевинске, односно упо-
 требне дозволе 1594

1208 Решење о давању сагласности на Фи-
 нансијски план Стамбено-кредитног 
 пронаталитетног фонда Града Новог 
 Сада за 2009. годину 1595

1209 Решење о пружању правне помоћи ван 
 седишта Бироа за пружање правне по-
 моћи 1595

1210 Решење о давању сагласности на Пра-
 вилник о изменама Правилника о орга-
 низацији и систематизацији послова 
 Туристичке организације Града Новог 
 Сада 1596

1211 Решење о образовању Комисије  за изра-
 ду Локалног акционог плана политике за 
 младе Града Новог Сада 1596

1212 Решење о именовању председника и 
 чланова Комисије за израду Локалног 
 акционог плана политике за младе 
 Града Новог Сада 1596
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor,  Filijala Novi Sad.

Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".

Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

1213 Решење о разрешењу и именовању 
 члана Комисије за опште и комунално 
 уређење Града 1599

1214 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника Градске управе за 
 прописе (Владислава Турчиновић) 1599

Градска управа за саобраћај и путеве

1215 Решење о заштити пешачких површина 
 уз паркиралиште поред стадиона “Кара-
 ђорђе” – плато СПЦ “Војводина” 1600

1216 Решење о измени режима саобраћаја 
 у Мајевичкој и Мародићевој улици у 
 Новом Саду 1600

1217 Решење о измени режима саобраћаја 
 у Јиречековој улици у Новом Саду 1600

1218 Решење о измени режима саобраћаја 
 у делу Улице Николе Тесле у Каћу 1601

1219 Решење о измени режима саобраћаја 
 у зони објеката Предшколске установе 
 “Радосно детињство” у улицама Миле-
 тићевој, Златне греде, Бранимира 
 Ћосића, на Тргу Коменског и у Улици 
 Калмана Ланга у Новом Саду 1601

1220 Решење о измени режима саобраћаја 
 у Железничкој улици у раскрсници са 
 Улицом Војводе Путника у Сремској 
 Каменици 1601

1221 Решење о измени режима саобраћаја 
 на делу Улице Светозара Марковића 
 у Бегечу 1602

1222 Решење о измени режима саобраћаја 
 на више раскрсница у Буковцу 1602

1223 Решење о измени и допуни саобра-
 ћајне сигнализације на Новосадком 
 путу у Новом Саду 1602

1224 Решење о постављању успоривача 
 брзине и саобраћајне сигнализације 
 у Улици Војвођанских бригада у Ковиљу 1603

1225 Решење о постављању саобраћајног 
 огледала у раскрсници улица Ћирила 
 и Методија и Бранка Ћопића у Новом 
 Саду 1603

1226 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализације у стамбеном блоку 
 омеђеном улицама Максима Горког, 
 Димитрија Туцовића и Булеваром 
 ослобођења у Новом Саду 1603

1227 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализације за насељено место 
 Петроварадин 1604

1228 Решење о забрани заустављања и 
 паркирања на прилазу платоу испред 
 службеног улаза у “Спортски пословни 
 центар Војводина” у Сутјеској улици у 
 Новом Саду 1604

1229 Решење о одређивању једносмерног 
 саобраћаја у Улици Петра Драпшина 
 у Футогу 1604

1230 Решење о заштити колског прилаза 
 код кућног броја 9 у Улици Илије 
 Огњановића у Новом Саду 1605

1231 Решење о изменама и допунама 
 Решења о одређивању посебних 
 паркиралишта на територији Града 
 Новог Сада 1605

1232 Решење о одређивању општег парки-
 ралишта за бицикле у Улици Ђуре 
 Јакшића у Новом Саду 1606

Служба Скупштине Града Новог Сада

1233 Решење о постављењу помоћника 
 шефа Сектора за скупштинске по-
 слове у Служби Скупштине Града 
 Новог Сада 1606


